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 ىنيئارفسالا ّ ىرهاظلا

 1 سس م سس ص

 *ناك ءاوس '؛ ركذت داكت ال ةلق ةيميت نبأ مامالا لبق زاجملا وعنام

 *.بايساو ةصاخ ميركلا نآرقلا ىق وا « اهلك ةيبرعلا ةغللا ىف اماع عنملا

 ىف هعنم نم دنع عنملا بابسأ ريغ « ةماع ةعغللا ىف هعتم نم دنع عنملا

 . ةصلخ ميركلا .نآرقلا

 : تافنصم انل اوكرتي مل ةيميت نبا مامال١ لبق زاجملا وعنامو
 , جهنلا سفن مهعم جهنن ىتح زاجملا عنم بابسأ ىف لوقلا اهيق ولصق
 هلاق ام عبتتو « ةدح ىلع عنام لك ركذ نم هيزوجم عم هانجهن ىذلا
 الا عنملا دزجم ديفت تاراثأ مهنع تلقن امنأو ٠ صاخ ثحبم ىف هيف
 ءهبابسأ ىلا هيف اوأم وأ ةريصق تارابع دجن انئاف « ردانلا ليلقلا ىف

 )١( ةمآلا ءاملع نم مهريغ تافنصم ىف مهنع ةيكحم عنملا

 .عنم ىف مهناوقأ نيدلق هدعب. نمو ةيميت نبا مامالا فالخب اذهو

 ةدرقم اهركذ قحتست مهب ةصاخ تافتنصم ىف اهيلع صوصنخم راجملا

 ٠ ةلققسم ثحابم ىف اهنع ثيدحلاو

 ةغللا ىف زاجملا عنم ىف ةدمعلا نآ.نيثحابلا دنع روهشملا نا ديب .

 | بسن ناو ىتيئارفسالا قحسا ىيا مامالا ىلا عجري ام لوا عجري ةماعب

 ٠ هيلا هباستنا عم هريغ ىلا كلذ

 لوأ عجري ةحاخب ميركلا نآرقلا ىف و زاجملا عنم ىف ةدمعلاو

 ىزع ناو « ةيرعاظلا » دمحم هنباو را دواد ىلأ. عجري ام

 . ءاملعلا نم امهريغ ىلا لوقلا اذه

 ٠ رهزملاو ,
 ىدمآللو مرح نبال ماكحألا لوصأا ىف ماكحالا لثم

)١( 

- 
 ةساردلا ةذه ىف ابيرق اذه رم دقو ىطويسلل
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 ةغللا ىف زاجللا راكنا

 رصع لبك فرع ماع هجوب ةغللا ىف زاجملا راكنا نأ ودبي ىذلاو
 نأ ميدنلا نبال تسرفلا ىف تيار ىنال ؛ ىنيئارقسالا قحسا ىبل مامالا
 رثعأ ملو « زاجملا ىركنم ىلع درلا ىف اباتك فلأ رفعج نب نسحلا
 قحسسا ىبأ ىلع در هنأب مزجن ىتح رفعج نب نسحلن ةمجرت ىلع
 قحسا وبآو « عيئرلا نرقلا ىف هباتك طفلا ميدنلا نبا نا فورعملاف هسفن

 نوكي نا ديعبلا نم سيلف ٠ سماخلا لئاواو عبارلا نرقلا ىف شاع
 هانع دق نوكي نأ زاوج عم ,. نمزلا يف هيلع امدقتم رقعج نب نسحلا

 ٠ هن ارصاعم ناك نأ درئاي

 ىذلا ىطولبلا ديعس نب رذنم ىلع نسحلا در نوكي نأ لمتحيو
 .,ىقوت اذه رذئمو « ميركلا نآرقلا ىف زاجملا راكنا ىف افنصم هل نا لاقي
 راكنا ناف نأك ايو ٠ ىتأيس امك نرق فصن نم رثكأب قحسا ىبأ لبق
 هرمأ رهتشا دقو ركيع تقو ذدنم فرع اصاخ وأ اماع ناك ءاوس رجلا

 نسحلا نوكي نأ اديعب سيلو « ءاملعلا نيب هرو ذخأ عضوم راح ىتح
 طبضلاب فرعن مل انمدام اعم قحسا ابأو رذنملا هدرب ىنع رفعح ني

 ىضتقي اذهو ٠ ةماع ةغللا ىف زاجملا ىركنم ىأري انه ةدبنو اذه

 ىلع هنع ثيدحلا ريدنو (؟)ىنيثارفسالا قحسأ ىبأ مامالا# ىارب عدبلا

 اذدطصه ىف هير هيف نيب هيلا اوزعم ىطويسلا ةركذ صخ ساسصآ

 را . راكنالا

 : ىطويسلا لاق
 ؟ برعلا ةغل ىف زاجمال ىنيكارفسالا قحسا وب# ذاتسالا لاقو »

 . م, : تسرهفلا رظني (*)

 هقفلاب مئاع ىنيئارقسالا قحسأ وبأ ميهاربا نب دمحم نب ميهاربا وه (5)
 نايعالا تايفو ه 5١8 ماع روباسيئب ىفوت نيدلا نكرب بقلي ناكو لوصألاو
 31/١ ٠ مالعالاو ( ؟.5/# ) بهذلا تارذشو ( ع/١)
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 نع هي زوجت مالك لك نأ هيتبثم دنع زاجملا دح نأ ٌداتسالا ةدمعو ٠٠٠
 _ ىف امهنيب ةنراقم عونك ىلصالا هعوضوم . ريغ ىلا ىلصآلا هعوضوم
 ةدالبلاو ةعاجشلا فصوكف 'ىنعملا ىف ةئراقملا امأ ٠ ىنعملا ؤ٠ تاذلا
 ًأطئاغ ةلضفلا) ةيمستو ٠ (4) ءامس رطملا ةيمستكف تاذلا ىف امأو
 ضرالا نم نئمطملا عضوملا : طقاغلاو ٠ رادلا ءانف : ةرذعلاو « ةرذعو
 . ةلضفلا ىلا مسالا لقن رثك املف ةجاحلا ءاضق دنع هنوداتري انوناك

 ىف سيلو ٠ !رخاتم هيلا هلوقنمو « امدقتم هنع الوقنم ىعدتسي اذهو
 هيف تقطن دق برعلا نأ ردق نامز لك لب - ريخأتو ميدقت برعلا ةغل
 ٠ (2) « زاجملاب هيف تقطن دقف « ةقيقحلاب

 : لاق ةيلقع تسيل ةغللا ةلالد نأ رربق نأ دعبو

 ثقطت برعلاو ٠ حالطصلو عضوب لدت اهناف ةغللا امأو »
 برض ازاجم اذهو ةقيقح اذه لعجف , دحاو هجو ىلع زاجملاو ةقيقحلاب
 لجرلل عفو امك دسالل عضو عيسلا مسا ناف ٠ مكحتلا نم
 ٠ (4) « عاجشلا

 هراكتا ىف قحس»ا وبا هيلع دمتعا ام ىطويسلا شقان دقو

 : ىتأي اميف

 ىف الوإ قئاقحلا اوعضو مهنأ مهنع ٍظفحي مل برعلاا نا : الوأ
 ىف ريخأت الو ميدقت ال ذا ةيزاجملا ىناعملا ىلا اهولقث مث اهيتاعم

 ٠ عضولا

 تالالدلإو ةيلقع ال ةيقافتا تايمسلاو ءامسالا نيب ةقالعلا : ايئاث
 ٠ كلذك ةيقافتالا تسيلو ةدرطم ةيلقعلا

 ىراعتسالا ىوخللا زاجملا هليثمق لمش دقو ( ”50 714/1١ ) رهزملا (5)
 ٠ هيلع فطع امو رطملا ىف لسرلا ىوخللا زاجملاو ٠ ةدالبلاو ةعاجشلا ىف
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 ىلع ةقيقحلا قالطا حصي الف ١دحتم عضولا ماد امو : اثلاث
 دق قدبسا ىبأل وزعملا مالكلا اذهو رخآلا يضعبلا ىلع زاجملاو هضعب

 ىتايسو ٠ زاجللا هيِفن ىف هب عرذتو دعب اميق - ةيميت نبأ مامالا هذخا
 ٠ هللا ءاش نأ اييرق اذه

 : قحسا ىبا ىلع ىطويسلا در

 : ةيتألا رصانعلا ىف صلختي ىطويسلا در

 مدقت نم هيف ديال زاجملا رابتعا نأ قحس١ ىبآل ميلستلا ©

 ٠ ريخأتلاو ميدقتلا مدع ىلع لدي ا

 مل اهتالالد,روضطتو ةيبرعلا ةخالا ةأشت نال « عتقم در اذهو

 تيفو دق ىلوالا اهروصع ىف :نوككاوأ نم عام داق كبطل

 ثوحيو ٠ ايداجلآ ل ايعون اعضو تازاجملا تعضو مث قك اقحلا اهيف

 عضو نأب هديؤتو « لامتحالا اذه حجرت ةثيدحلا ةغللا هقفو ةغللا ملع
 نودهشتسيو ٠ قئاقحلا عضو ةلحرم نم يقرأ ةلرم باطعي تازاجلا

 ”تايداملا الوا نوكزدي مهف ؛ 6: لانفطالا ديتع :ىوقللا مهفلا ومنب
 نم ةيقار ةلحرم ىف الأ تايونعملا نوكردي ال الو ؛« تاني وصلاو

 . (0) مهتايح

 ادحاو اعضو زاجملاو ةقيقحلا تعضو نرغلا نأب لوقلا نا ©
 .- عاجلشلا لطجرلل نيع مسا عضوي مك مث دسألاف لطب لوق
 « دسأ » هيلع قلطي الو لجرلا وص هيف نيعلا مسا لب
 وصو « دسأ » ظفلل. ىعضولا ىنعملا ةدارا نع ةقراص ةثيرقأ عم لآ
 .” ةميهبلا الآ رامحلا مسا قلطم نم مهفي ال !ذهلو ٠ فيرعملا ناويحلا

 داتسسالل اهدعب امو ١ ( ةيبرعلا صئاصخو ةتللا هقف : رظتي (5)

 / 69#" 4 "#٠ ( ةغللا ملعو قشمدب ىبرعلا يملعلا عمجملا وقع كرابملا دمحم
 . ىقاو دحلولا ديع ىلع روتكدلل
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 ةسقيقح ناك ولو ٠٠ ةنيرقلا ةنوعمب الا ديليلا ناسنألا هنم مهفي الو'

 ٠ ادحاو الوانت امهلوانتل امهيف

 ىلازغلاو ©« صيخلتلا » ىف نيمرحلا مامأ نأ ىطويسلا لقن مث

 ٠ قحسا ىبأ ذاتسالا ىلا لوقلا اذه ةبسن ىف اكش « لوخنملا » ىف

 افقوقو اهروطتو ةعللأ ةأثن ءىدايم ىلع فكن مل نحنف بئاص دقن

 ٠ عوفدم عضولا داحتا ىلع ءاني زاجملل قحسأ ىنبأ ىفنف ؛ ايئيقي

 ىنعي ال « هيق عازن ال اذهو « زاجملاو ةقيقحلاب تملكت بزعلا نوكو
 . زاجملا نم همهقي ام ةقيقحلا نم مهفي ناك لوألا ىبرعلا نأ

 اهب فصو ىتلا « بلصلا » ةملك نم مهفي سيقلا ؤرما نكي ملف .
 : هلوق ىف هلقثو“ليللا لوط

 ه0 هج هج هءعاوو هبلصبي ىطمت امل هل تلقف

 لجرلا بلص : ليق اذا همهفي ىذلا ىنعملا اهنم مهفي نكي مل
 ئنعملا سفن ليللا ىلا دنسملا « ىطمتلا » نم مهقي نكي ملو ٠- الثم

 ٠ لجرلا ىطمت : نم همهفي ناك ىذلا

 قرافلا عم « اعم زاجملاو ةقيقحلاب اوملكت برعلا نا حيحص

 دلوتت تناك ىتلا تاءاحيالاو « زاجملاو ةقيقحلا ىتلالد نيب ريبكلا
 قبي ملو « قحسا ىبأ هيش تدئو ىطويسلا لالجل؛ هلاق اميو امهتع

 ٠ عيرفتلاو ديعقتلاو « ةيملعلا لئاسملا ريرقت ىف هب ذخؤي نزو اهل

 هي لئاق ىلع رثعن مل اننأ قحسا ىيف لوق فعضي اممو «.اذه
 ةغللل) ىف زاجملا عنم ىلأ ءاملعلا نم اوراشأ نيذلا لكف « (4) هاوس

 وه .ةثللا ىف زاجملا راكنا نأ ىواضيبلل جاهنملا ىونسالا حرش ىف (1)

 لازي'امق ةعامجلا كئلوا مه نم ركذي مقو ٠ ةعامجو قحسا ىبأ ذاتسالا بهذم
 .٠ امهيم رمأآلا
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 درفنا هدحو وه هتاكف ٠ قحسا ىبأل الا لوقلا اذه وزع مهدنع رهتشي مل

 هلو دعت ال ىتلا ةرئاكلا ةرثكلا كلت ءازا قحسا وبا نزي اذامو ٠ هب
 ٠ اهداورو ةمالأ ءاملع نم ىصحت

 ميركلا نآرقلا ىف زاجملا راكنا

 زاجملا راكنا و |« نآ رقلا ىف ل راكتلا مزلتسي ةعللا ىف زاجملال راكذا

 ةنللا ىف زاجملا راكذا  هيعئام جهثم بسح .- مزلتسي ال نآرقلا ىف
 ٠ ماع هجوب

 نأ لبق اميف انفرع دقو « فالتخاو فالتت١ امهنيب ناتيضقلاف

 نإو ىنيئارفسالا قحسا ىبأ مامالا نع رهتشا ةغللا ىف زاجملا راكنا

 ٠ مهتم دحاو وه ةعامج بهذم هنأ ليق

 ىلا وزعمف ةيميت نبا مامالا رصع لبق نآرقلا ىف زاجملا راكتا امأ
 ددع نودعتي نوداكي ال مهو « مهتم دحاو مسا ىلع صوصنم ةعامج

 . فورعم ىهقف بهذم مام١ مهنيب نم ناك ناو « ةدحاولا ديلا عباصا

 .مامأ (7) ىرهاظلا دواد ىلا لوقلا اذه نوزعي 'نويلوصالاف
 .٠ ىرهاظلا دمحم ركب ىبأ هتباآو « ةيرهاظلا » بهذم

 : ىلا لوقلا اذه بسني ةيرحاظلا ريغ نمو

 لضفلا ىباو « دماح نب هللا دبع ىباو « ىرزجلا نسحلا ىبأ
 رذئمو » ةيكلأملا نم دادنم ريوخ نب دمحمو « ةلبانحلا نم ىميمتلا

 : ميدتلا نبال تسرهفلا ىف هتمجرت رظنا ه ؟ا/- ماع اذه دواد ىفوت (ال)

 تايفوو ) نطو ) دادقب خيراتو ( 6٠00 ) دمحم هتبأآ ةمجرت كلذكو ( م.م

 + ( 8١ه ) نايعألا
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 ىلع ىبأ ىلا كلذك ىزسنعيو ٠ (48) « ىطولبلا ديعس نب

 ٠ (5) ىسرافلا

 نمو صاقلا نباب فورعملا ىربطلا سابعلا وبا ةيعفاشلا نمو
 5 (١ ىنئاهبصألا ملسم وبأ ةلزتعللا

 )١1١( ةيرهاظلل ىزع امك ةضفارلل كلذك  لوقلا اذه ىزعيو
 ثيدحلا ىفو « نآرقلا ىف زاجملا راكنا مهيلا ىزعي ام لك مه ءالؤه
 ٠ كلذك ىوبنلا

 ىرماظلا دواح ىلا نوبسني نيح نييلوصألاب نم نومدقتلاو

 : نيتهبش هل نوركذي نآرقلا ىف زاجملا ىفن

 هلا هانعم ىلع لدي ال هب لوقي نم دنع زاجللا نا : امهادحا
 عمو ! ؟ ةدئاف الب ليوطت  دواد لوقي امك  اذهو ٠ ةنيرقلا ةنوعمب
 !؟ سابلا هيف نوكي ةنيرقلا مدع

 مالك نآارقلاو !زاجم نآرقلا ىف نأ انملس ول : امهتيناتثو
 هللإ ىلع قلطي ال فصولا اذهو ٠ (١؟) « زوجتم » هلك ليقل هللا

 : نولوقيف نويلوصالا بيجيو

 ىف سيلو ؟ نذا هيف سابلا: الف ةنيرق نم هيف دبال زاجملا ه
 زاجلا) ىلا راصي اهلجا نم دكاوف هيف لب: ةدئاف الب ليوطت زاجملا

 ماكحالا لوصأ ىف ماكحالاو ( 46 ) ةيميت نبأ مامالل ناميالا : رظني (4)
 ٠ ه0//غ مزح نبال

 .٠ ( ؟ال/١٠ ) نايبلأ ءاوم ذا (5)

 )٠١( ىرامعلا ىلع ءد ( 75 ) ميركلا نآرقلا ىف زاجملاو ةقيقحلا رظني ٠

 )1١( ةيزوجلا ميق نبال قعاوضلا رظني ) 5 ( ٠
 ٠ زاجملاب املكتم ىتعي (1؟)
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 هتلع سيلف هللا ىلع « زوجتم » فصو قالطأ عانتما امأ ©

 نذالا نم اهيف دبال ةيفيقوت هللا ءامسأ امئاو « نآرقلا نع زاجملا ىفن

 مدعل « زوجتم » هنأ هللا ىلع !ذأ لاقي الف « انه نذا الو ٠ ىعرشلا

 هلوق اهنم ةريثك تايآب نآرقلا ىف زاجللا دوروب نولدتسيو

 ال رادجلاو )١7( « ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادجوف » : ىلاعت
 )١4( ٠ زاجملا نم اذهف هل ةدارث

 ىف زاجملا ىفن ىلع ةيرهاظلا ةلدآل نييلوصالا ضعب فيضيو
 :٠ اولاق مهتأ نآرقلا

 لعتشاو » ىف حصيف 2 هيفن حصي .هنال بذك زاجملا : اولاق »

 4 ؟ 6( « ثيدحلاو

 زاجلا تارامأ نم ةرامآ هوطج ىذلا ىفنلا نال ؛ دودرم اذهو
 - حالسلا لمحي ةادسأ تيار : ليق اذاف ٠ ظفللا ةقيقح ىفن هب دارملا

 ىتعم ناك اعاجش الجر لب دسأ وه سيل .» هيف ليف ول .ىفنلا ناف
 سيل اذهو - فورعملا ناويحلا دسألا وه سيل هنع ثدحتملا نأ ىفنلا

 ٠ (15) ةعاجشلا وهو دارملا ىنعملا ىلا ىفنلا هجوتي الو بذكي

 : لاقق ىنازاتفتلا نيدلا دعم ةمالعلا ةلأسلا هذه حضو دقو
 اذه ىف حص دقو ؛ عادولا تاينث نم انيلع ردبلا علط : ليق اذان الثم »

 رمقلاك ناسنا دارملا نا ملع « رمقلا وه سيل علاطلا : لاقي نا ماقملا

 )١( جاهنملا ىلع ىشخدبلاو ىونسالا ىحرش رظني ) ١/54 (
 اهدعب امو .٠

 )4:١( الل ) : فهكلا ( .٠

 ١ 7/1١!؟ ( ٠ توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف رظني (16)

 ٠ ردصملا سقت رظني (15)
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 هنم هبشأ نكارقلاب اذه نأ ىفخي الو .٠ .ءاهبلاو نسحلا ىف

 .:(١ا70) « تامالعلاب

 ىقيقحلا .ىنعملا ةدارا ىلع طلسم ىفنلا نال ؛ بيط مالك اذهو
 ناك رامحلاب ديلبلا .هبش نميف ٠ رامحب وه سيل : ليق !ذاو ىزاجملا ال
 .٠ ديلبب سيل هنأ ال « قيقحتلا ىلع ارامح نوكي نأ ىفن ىنعملا
 بذك الف ىزاجملا دصقي امناو ىقيقحلا ىنعلل دصقي ال زاجملاب.ملكتملاو
 ةلاذ ةنيرق ىفنلا ةحص لعج ىلا ليمي ىفاليلا هسحب دعسلاو !؟ نذا
 ٠ ةمالع تسيلو زوجتلا ىلع

 . ميركلا نآرغلا ىف  مهتلق ىنع  زاجملا ىعن ام هبش ىه هذه
 مهانيأر ( مهريغو نييلوصالا نم مهتافنصم ىلع انعلطا نم لكو
 ءالوأ نحن أهو ٠ .عطسا نيهاربو « ىوقأ ججحب نيعناملا ىلع نودري

 ىف زاجملا عنم نم ىلع ةمالإ ءاملع تابيقعت ضعب زاجيا ىف ركذن
 : فيرشلا ثيدحلاو ميركل! نآرقلا ىف وأ ةغئلا

 : ةييتق نبأ ىنسلا مامالا ©

 : )١8( هللا همحر ةبيتق نبا لوقي ددصلا اذه ىف

 ؛ بذك هنأ اومعز مهئاف زاجمل ب نآرقلا ىنع نونعاطلا امأو »

 « مهتالهج عنشأ نم اذهو ٠ لأست ال ةيرقل'و « ديري ال رادجلا نال
 لكو « ابذك زاجملا ناك ولو ٠ مهماهفأ ةلقو « مهرظن ءوس ىلع اهلداو
 0 لوقن "نأ ؛ الطب ثكعالك رثكأ نك الطب ناويحلا' ريغ ىلإ بستي لعق

 ٠ رعسلا نعخرو ٠- « ةرمثلا تعئياو « ةرجشلا تلاطو « لقبلا تبن

 مل لعفلاو « اذكو اذك تقو ىف كنم لعفلا اذه ناك : لوقنو '
 0500006 . نوك امناو نكي

 هعم رظناو ( ١57/١ ) دفعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح رظنأ )1١9(

 ٠ عضوملا سفن فيرشلا ديسلا ةيشاح
 . اهدعب امو ( ١١5 ) نآرقلا لكشم ليوأت : رظني (14)

 ( زاجملا- +0)
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 لك ليق زعو لج هللاو ٠ ثدح ىينعمب ناكو « هللا ناك لوقنو
 !؟ نكي مل نا دعب نوكيف ثدحي مل « ةياغ الب ءىش

 هيلع مزعي امئاو (150 رمآلا مزع اداف » : لوقي ىلاعت هللاو

 « اهيف حبري امناو «)٠١( مهتراجت تحبر امف » :: لوقيو

 بذك امناو )١١( « بذك مدب هصيمق ىلع اوعاجو » : لوقيو
 تنك فيك « ضقني نا ديري ارادج » : هلوق ركنمل انلق ولو ٠.. ؟ هب

 ؟ رايهنا اقش ىلع هتيأر رادج ىف الئاق تنا

 نا مهي ١رادج : لوقي نأ نم ادب دجي مل ؟ !ذام ارادج تيار
 .٠ العاف هلمعج دقف لاق ام ايأو ٠ براقي وأ ٠٠ داكي وأ ضقني

 لثمي الا مجعلا تاخل نم ءىش ىف ىنعملا اذه ىلإ لصي هبسحا الو

 ٠ ظافلالا هذه

 ى لاط ىأ 2 حاص دق رجش نالف ضرأي : لوقت برعل#و ه6

 نال ؛ حئاص هئأك هلعج هسفن ىلع لدو ؛« هلوطب رطانلل رجشلا نييبت

 . (؟9)« .٠.. هتوصب هسفن ىلع لدي حئاصلا

 نأ 2 فدحلاب فرصتي هاتلقن كو < ةبيتق نبأ مالك نم رهاظ
 نآرقلا ىف نينعاطلا ىلع دري هنإو « ىلقعلا زاجملا ىلع رصتقا هليثمت

 نآرقلا ىف زاجملا تورو ىركنم ىلع حضاو ىتمض در هيف هنال ؛ مهعم
 دق . انه ةبيتق نبا مههجاو نيذل! نينعاطلا لعلو ٠ بذك هنا ىوعدب
 نآرقلا ىف نعاط ريغ وهو زاجملا عنم نمم بذكلاب لوقلا ةهبش اوذخأ

 . ال١ : دمحم (1ا١ؤ)

 . ١5 : ةرقبلا )٠١(

 ءال8 : فسوي (؟6)

 : زاجملا ىركنم هب اهجاوم ةدمعلا ىق قيشر نبأ هلقن مالكلا اذه (؟؟)

 ٠ هدقنو رعشلا نساحم ىف ةدمعلا نم (« 775/1 ) رظنا
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 ةين ثبخو « نيفانلا ةيئ نسح عم مالكلا اذهب ناهجاوم ناقيرفلاف
 ٠ 2 نينعاطلا

 : ىرهاظلا مزح نبا ©

 عضوو « عنملاو ةراجالا نيب اطسو افقوم فقو مزح نبا نأ مدقت
 بهذملا مامإ كلذب افلاخم نآرقلا' ىف زاجملا عوقوب .ميلستلل ةدعاق

 مالعإ زربأ نم اعوجر دعي اذهعو 2( دمحم هنباو ىرهانظلا دوالدد

 هل فقوم اذهو ٠ اقئطم نآرقلا ىف زاجملا عنمب لوقلا نع ةيرهاظلا

 ٠ لاجملا اذه ىف هتميق

 ريوخ نب دمحم ىنع ءاوعش ةلمح لمحي هارن اطذع مزح نبا

 مساللب هعخي 0 نآ رقلا ىف زاجملا ىعت ام نمض دودعملا ىكلاملا كادنم

 : هلوق نم اذبن كاهو ٠ اعيمج نيركنملا هجاوي وهو

 ةراجحلل نإ ذ؛ادنم زيوخ بقني نييكلاملا نم لجر ركذ دقو »

 فوق ىلاعت هنلل هبش دقو + اهزييمت نم برقي هزييمت لعلو « القع
 كيب لخأ ؛ةبكأ ىشق اذ ىلاعك قدصوا + .ماعتتلاب قحلا :نع'ااوقلز
 لقعت ةراجحن' نا ىلع ليلدلا نم نا لهاجل! اذه لاقف ٠٠ 'اهنم

 كل اهنم ناو ٠ راهنالا هنم رجفتي أل ةراجحل' نم ناو » : ىلاعت هلوق
 .. « هللا ةيشخ نم طبهي امل اهنم ناو « ءاملا هنم جرخيف ققشي

 اذه لالدتسا بيجعلا بجعلا نم نأ : لوقت نحنو : ىلع لاق
 , (؟5)«.٠٠ لقع وذ الا ىلاأعت هللا ىشخي ال هنأ ىلع هلقعب لجرلا

 قفطو ٠ صئاقنلا نم ءاش امب مزح نبا هرطمف ؛ ميركلا نآرقلا

 : هلوقب اعيمج زاجملا ىركنم

 . ال1 : ةرقبلا (؟0)

 .٠ ( 470/14 ) مزح نبال ماكحالا لوصأ ىف ماكحالا (؟:)



 ب 1558 -

 ةيوعللا ظافلألا ىلا نوتأي موقلا ءالؤه نأ بجعلا بجعألو 0 ٠

 : ىلاعت هلوق ىنعم : نولوقيف « ليلد ريغب اهعوضوم نع اهنولقنيف
 نوتاي مث ؟ بلقلا وه امناو « ةدوهعملا بايثلا سيل « رهطف كبايشو »
 ىف اهعوضوم نع ةلوقنم اهنأ ىلع ىرورضلا ناهربلا ماق ظافلا ىلإ

 : نولوقيف ةراجحلا ىلع ةيشخلا عاقيا وهو « رخآ ىنعم ىلا ةغللا

 ايعسو « نايعلل ةرباكم هعوضوم نع الوقنم انه اه ظفللا طذه سيل

 نيدلا اذهل نيدئاكلا نيدحلملا نويعل رارقاو ء قحلا رون سمط ىف
 ٠ (؟0)« هرون.متي نأ الل هللا ىبايو

 : ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا ©

 هييف نابأ « زاجملا ىركنم نم ميكح فقوم رهاقلا دبع مامالل
 لاجم ىف نيلغتشملا ةجاحو زاجملا ةميق هيف نيبو مهثطخ اشنم
 اذا نيدتملا نيد ةقرسل ةيفخ لخادم- ناطيشلل :ناو .؛ هيلا ةوعدلا

 همالك نم ةئيضم تاسبق سبتقن ءالوأ نحن اهو زاجملا ماما قيرطلا دس

 طبح دقف قدصلا ريغب هفصي نأ مهو « زاجملا ىف حدق نمو »
 نع ثحبلا بجي مل ولو - ىفخي ال ال فدهتو « اميظع اطبخ
 هماسقأ طبصتو « هبورض لصحت ىتح « هب ةيانعلإو زاجملا ةقيقح
 هذه وحن احن امم صالخلاو ٠ ةلاقملا هذه لثم نم ةمالسلل الا

 ةيانعلا فرصيو « هيلع رفوتي نأ لقاعلا قح نم ناكل « ةهبشلا
 لوطي تاهج نم هيلا ةسام ةجاح نيدلا بلاطبو فيكف ٠ هيلا
 اهنم مهيتأي ةيفخ لخادم هب لهجلا بئاج نم ناطيشللو « اهدع
 ثيح نم ةلالصلا ىلا مهيقليو ٠ نورعشي ال ثيح نم مهنيد قرسيف
 ٠ (9؟5)« نودنهم مهنأ اونظ

 اثحب هنوك نم زاجملاب لقتني انه رهاقلا دبع مامالا نأ ىنيقيو
 اعردو « ةحيحصلا ةديقعلا هب ئمحت' احالس هنوك ىلا , ايغالب ايبدا

 . ( مه80/1 ) ردصملا سفن (؟6)

 ٠ اضر ديشو : ط ( 9 ) ةغالبلا رارسا (؟)
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 نووي ىلا ناقليكلا وراقي: اهب. كوتستا + ىوامولا اهنر سوخت
 لثم ٠ اهرهاوظب كلللا فصو حصي ال ىتلا ظافقلالاب سانلا رودص ىف

 ٠ ميركلا نآرقلا ىف ريثك كلذو حراوجلاو ةهجلا تابثا

 زاسصجحلملا راكتا ّ نيمومذملا ةيضقلا ىفرطل مامالا ضرعي مث

 نيتاه ىعسسيو ةيضاق ةجاحالب هيف عسوتلاو » ةدحاو ةعفد

 ؛”لوقيف طيرفتلاو طارفالا ىبناج نيترهاظلا

 نمق طيرفتلإو طارفالا ىبتاج نم هيف ءالبلا همستقا دقو »
 2« هركذ نم زتكمشي « ةلمج هنم ةءاربلاو « ةعفد هيفنب ىرغم رورخم

 مايخلا برضو ٠ مزال ضرق رهاوظلا موزل نأ ىزي « همسا نع وبنيو
 ٠ بجاو متح اهلوح

 نع لدعيف « طيخيو هدح زواجتيو « طرفيو هيف ولذي رخآو ْ]
 هقكسم الو ليوأتلا ىف قمعتلا همذت موسيو ٠ هيلع ,ذعملاو رهاظلا

 .٠ (الال) « هيلا وعدي

 رحاقل! دبع مامالا هجاوي ةلدتعملا ةركفلاو , ةبئاصلا ةرظنلا هذهب
 عسم سيئ قحلاو ٠ طباض الب هيف نيلاغملاو « ةلمج زاجملا ىركذم
 .٠ كئلوا عم كلو ءالؤم

 ٠ : لوقيف ةلمج زاجملا ىركنم اهجاوم ةلثمآلا قوس ىف ذخايو
 نورظني له » : ىلاعت هلوق وحن ىف اموق هيلع دجن امه طيرفتلا ما »
 نمحرلا » و (55)« كبر ءاجو » : هلوقو (؟4)« هللا مهيتأي نأ الا

 لعحا لاوقا نع وبنل! نم كلذ هابشاو «)0١( ىوتسا شرعلا ىلع

 . "مو : ةغاليلا رارسا (؟؟)

 . 88١ : ةرقبلا (؟8)

 . (؟؟) رجفلا (؟9)

 .م : هط )١(
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 ناكم .نم لاقتنا. ؛ىجملاو نايتالا نا ::' مهل ليق اذإف . )١( قيقحتلا
 ىلع لمح !؟ذا ءاوتسالا نأو « ماسجألا تافص نم ةفصو « .ناكم ىلا .

 لجو زغ هللاو اناكم ذخايو 2. !زيح لغشي مسج ىف الا حصي مل ةرهاظ
 ةلقنلاو ةكرحلا هيلع حصت ام لك ءىشنمو « ةنمزألاو نكامألا قلئاخ
 نأو « ةاذاحملاو ةسامملاو لاصتالاو لاصفنالاو ُ نوكسلاو نيكمقتلاو

 نا هقح نلو » كبر. رم! ءاجو هللا رمأ مهيتأي نإ الا-: ىلع ىنعملا
 لجرلا لوقو )) اوبستُحي مل ثيح.نم هللا مهاتأف «20 ىلاعت هلوقب ربعي

 كلذ تلق اذأ ٠٠ هوركلا كب لزنأ : ديري رعشت ال ثيح نم كيتآ

 ددرتي بلق 00 نييق هتاشلب قافولا كاظنعا نإ هتيأر- مهنم دحاولل

 فقاو ركفو « 'برهتو باوصلأ ضرفت سقنو « بلقتيو ةريحلا ىف
 هيريو « هئاد نم هئربي امب بيبطلا هرشحي ٠ بهذي الو ءىجي ال

 اعوجرو « لقعلا نع ارافنالا ىبأيو ٠ هئانع نم صالخلا هجو دشرملا

 رهاثلا لهأ قئاقحلا هذهب مامالا هجاوي (”0) « لهجلا ىلإ

 تاعانشلاو راطخالا ىعم مهل نيبيو « زاجملا ىركنم نم مهيعياشمو

 ىلع مهنم قحلاو نولاض مهف ٠ قحلا نع مهضارعأ ببسب مهمزلت ىتلا
 ٠ هب اودتهي نأ اودارا ول مهيديأ نيب ىدهلاو نورئاح ٠ مامتلا فرط

 الصوتم « ةيرقلا لأساو » : ىلاعت هلوق ىده ىلع مهرواحيو
 رهاوظ ضعبب كسمتلا نأ ىلا, ىهتناو « .زاجملا نع بذكلا ىفن ىلا
 مامالا رسكي اذكهو كرشلاو كالهلا ىلا ىدؤي دق نآرقلا ىف ظفللا
 ٠ قلطملا عنملاب نيلئاقلا ةدح

 : لوقيف نيلاغملا هجاويو

 ليواتلا ىف بارغالا نوبحي موق هاطاعتي اميف طارفالا اماف »

 ىف طرش ظفللا لامتحا نأ نوسنيو « هوجولا ريثكت ىلع نوصرحيو
 نم .ةلثمألا .ىلع ظافلالا نوهركتسي مهف ٠ رهاظلا نع هب لدعي ام لك

 فوشتلل ايح ٠.٠١ ميقسلا ىلا ىنعملا نم ميلسلا نوعدي « ,يناعملا

 )١( ادع هللا -نع ىفني اليوأات صوصنلا هذه نيلواتملا دصقي 7

 )6( ةغالبلا رارسا )  ) 51٠اهلبق امو ٠



 هس - 17١

 ضرعيو (*) « ةلالضلا ىف اباهذو « هيومتلل ادصقو ( نيزتلا )
 ىلا هجوستي مث « لوقي امك هفخسل عونلا اذهل ليثمتلا نع مامالا
 : نايبلا اذهب ءىراقلا

 ليهجلا ىلع ةفآلا مظع كيرأ نأ كل تركذ امب ىضرغ امناو »
 حضافو « هبحاص طروم هيف أطخلا ناو ٠ هنيصحتو زاجملا ةقيقحب
 ىلع ىقبي اراع هيساكو « هب هكفتي ةكحص هلعاجو هردق طقسمو « .ةل
 . ("") « رهدلا هجو

 اطروت اميف لهجلا امهطرو نيقيرفلا“ نأ هثيدح ةياهن ىف ررقي مث
 : مهيف لوقي . زاجملا وركنم . ىلوآلا ةفئاطلاف هيف

 نوركنملا مهو « ىلوآلا ةفئاطلا هفرعت نأ ىغبني ناك ام لاو »
 ءاهلوصا نع ةدرفملا اهعاضوا ىف ةغللا بلقي مل امك ليزنتلا نا زاجملل
 مل ام هيلإ ديز نا كلذ نم اًئيش ناو « اهتلالد نع ظافلالا جرخي ملو

 نم نايبب عبتأ هذعضتي مل ام نمض وأ « هيلع لدي ام عرشلا لبق نكي
 مهلقني ملو « اهلها تاداع ليدبتب دصقي مل كلذك .٠. لَم ىبنلا دنع

 فذحلاو ليثمتلاو هيبشتلا نم ٠.١ مهقرطو مهبييلاسأ نع
 .٠ ("”5) « عاستالاو

 تالالد لدبي مث لزن نيح وهو « نيبم ىبرع نأسلب لزان نآرقلاف
 عرشل! نكلو ٠ اهلها تابطاخم ىف هيلع تناك امع ةدرفملا ظافنالا
 مايصلاو جحلاو ةالصلاك اصاخ الامعتسا برعلا ظافلا ضعب لمعتسا
 نيبي ناك هتيم لوسرلا نال لامعتمالا اذه ىف سابلا الو ٠ ةاكزلاو
 ةدرجملا ةيوغللا تانالدلا نيبو اهنيب قرفي امب تالامعتسالا هذه ىنعم
 . ةيعرشلا ىناعملا نع

 هيبشت نمف ٠ ةنبالاو حاصقالا ىف مهبيلاساو مهقرط دمتعا كلذك مهنيب

 . "ه١ : ةغالبلا رارسأ (**)

 . مئعم ب م61 : ةغالبلا رارسأ (*:)
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 .فذح ىلا رامضأ ىلا راهظا ىلا ريخأت ىلا ميدقت ىلا ليثمت ىلا

 ٠ ليزنتلا ءاج اهروص ىقرأ ىفو ٠ لزن مهتغلبو عاستا ىلا

 قئاقحلا هذه اوفرع ول زاجملا ىركنم نا : لوقي مامالا ناكو

 ٠ زاجللا ىفن ىف هولاق امب اوكسمت امل

 : مهل لوقيف زاجملا ناش ىف.نولاغملا مهو ةيناثلا ةفئاطلا امأ

 لجو زع هللا نأ ملعت نأ ىرخألا ةفئاطلا قح نم ناك كلذكو »
 .. ءايضو اروذو ع ءافشو ىده ةأمس ىذلا هباتك مظنل ضرب مل

 قالغالا دح ىفو . ناييلا فالخ هب اوبطوخ نيذلا موقلا دنع وه ام

 ٠٠ « )4"( ٠ نايبتلا نع دعبلاو

 رهاقلا دبع مامالا مالك نم هباستقا' انعرا' ام رخآ ىلا لصن نآلاو

 ىفيني ناك قئاقحب مهلهجل « نيئاغملاو نيركنملا أطخ هيف ررق ىذلا
 اهنمو « نايبلا نونف نم اهيف امب برعلا ةغلب لزن نآرقلاف اهوعي نا
 ٠ نيبم ىبرع نامل هنال ؛ ةيمعتلاو زاغلالا نم ىأنو « زاجملا

 ىفو ةغللا ىف زاجملا ىركنمل هيقفلا ىلوصألا ىدمال ىدصتيو
 مهءارآ شقانيو مهفلاخي مث « مهتلدأو مهيار ىكحيف ٠ ميركلا نآرقلا
 ٠ ماكح'و ةيعوضوم ىف

 : ةغللا ىف زاجملا ىركنمل هتفلاخم

 : نأشلا اذه ىف ىدمآلا لوقي

 ةيزاجلملا ءامسألا ىلع ةغللا لامتشا ىف نويلوصألا فلتخا
 (”ه) « قحلا وهو « نوقابلا هتبثاو ىنيكارفسالا قحسا وبا هافنف

 ٠ قحلا وهو : هلوقب هيأار نع ربعيو « نيزيجملا بهذم بهذي هارتف
 ىلع رامحلاو « عاجشلا لجرلا ىلع دسآلا قالطاب نيتبثملا ةجح ركذيو

 )51/١ (٠ ماكحألا لوصأ ىف ماكحالا ("0)
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 « ليللا قمل تباشو ؛ رفسلا حانج ىلع نالف : برعلا .لوقيو.ديلبلا
 : لوقي مث ٠ ءامسلا دبكو « قاس ىلع برحلا تماقو

 .(70) « ٠٠١ دانع نع الا ركني ال امم ةغل ءامسألا هذه قالطاو »

 هروكذملا ءامسالا ىأ  اهيف ةقيقح اهنوكب لاقي نإ زئاج ال »
 دسآلا ظفل ناف ٠ اهاوس اميف ةيقيقح اهنال اهب فصو اميف ةقيقج
 ءاضعألا ىف دبكلاو قاسلاو ٠٠ ةميهبلا ىف رامحلاو عبسلا ىف ةقيقح

 دنعو ٠ نذاآلا ةمحش زواج اذا رعشلا ىف ةمللاو ناودحلاب ةصوصخملا

 ظفللا ناكل روصلا نم ركذ اميف ةقيقح ' ءامسألا هذه تناك ول كلذ

 ظافلألا هذه قالطا دنع مهفلا ىل؛ قبس امل اكرتشم ناك ولو « اكرت

 قالسطا نم مهفلا ىلا قباسلا نأ كش الو ١.. ضعبلا نود ضعبلا

 ٠ ةميهبلا وه امنأ رامحلا ظفل قالطا نمو ٠ عبسلا وه دسآلا ظفل

 . « روصلا ىقاب ىف كلذكو

 ديلبلاو عاجشلا ىلع رامحلإو دسألا قالطا نأ شاقنلا اذه لصاح
 عاج زم هن ه2 اهون ناوتخلا ىف ةقريخ زكي نأ عترت انهيداج دو

 ىواست نم مزللو ٠ اكرتشم ثم ناكل امهيف ةقيقح ناك ول هنال ؛ ديلبو

 درطملا نكلو ٠ قكاقحلا ناش وه امك حيجرت الب امهنم لك ىلع ةلالدلا
 مسالا نأ هانعم اذهو ٠ قالطالا دنع مهفلا ىلا ناويحْلا ىتعم ردابت

 ٠ ةنيرقب الا ديلبلا وأ عاجشلا ىلإ نهذلا فرصني الو ٠ هيف ةقيقح
 : ةيتآلا مهتهبش ىف مهشقاني ىضم مث ٠ روجتلا ليلد اذهو

 ةصاخلا ةقيقحلاب اهنع ريبعتلا نكمي روصلا نم ةروص لك نا ه©
 ةمكحلا لها نع ديعب ةنيرق ىلا ةراقتفا عم اهيف زاجملا لامعتساو اهب
 ؟ ةغالبلاو

 نود زاجلملا لامعتسا ىف ةدئافلا نأ ةهبشلا هذه ىلع درو
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 ىف هتدعاسمل وأ ناسللا ىلع ةفخلاب هصاصتخال نوكي دق ةقيقحلا

 نع لودعلاو ميظعتلا دصقو عمسلاو ةسناجملاو ةقباطل و 3 مالكلا تزو

 ٠ (؟/) كلذ ريغ ىلا « ريقحتلل ىقيقحلا

 درس دقو ميركلا نآرقلا نع هيعنام ةشقانم ىف عرش اذه دعبو

 - ىتآلا وحنلا ىلع اهدر مث . ةدحاو ةدحاو مههبش

 : ةيتآلا ةميركلا تايآلا ىهو نيزوجملا ةلدأ ركذب ىدمآلا ادب

 نأ ديري !رادج » «  ةيرقلا لأساو » «  ءىش هلثمك سيل »
 ٠ 6« ضقنن

 ىف ةقيقح « هلثمك » ىف فاكلا نأ نم نيعناملا ىارب اهعفش مث
 ءاملا تارق نم ةذوخأم سانلا عمتجم ةيرقلاب :دارملاو ٠ هيبشتلا ىفن
 ىنعي  ناردجلا قاطنا ىلع رداق هللا ناو ٠ هتعمج اذا نضوحلا ىف
 ىف عقو اذه ناو ٠ طئاحلل ةدارآ قلخ ىلعو « ريعلاو ب ةيرقلا
 ؟ اهل ىبنلا لاؤسب اهقطن عئتمي الف دئاوعلا قرخ رصعو تاوينلا رصع

 ريذاحم ةدع نآرقلا ْنَف زاجملا عوقوب ميلستلا ىلع اويتر مث

 : اهتم

 ٠ هيفن قدصل بذك زاجملا نإ ه

 ةقيقحلا نع زجعلا. دنع الإ هيلا راصي الق ابذك نكي مل اذاو ©
 ٠ كلذ نع هزنم هللاو

 هنأب هفصو حصي هب ملكتملاف زجع هيلع بترتي مل اذاو ©
 . ("8) عامجالا فالخ اذهو « زوجتم

 . (09/16) ردصملا سقن (؟15)
 . فرصتب ردصملا سفن (590)
 . ( 56 597/1 ) ماكحالا رظني اصخلم ىهتنا (18)
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 :' هانعم امب هبشلا هذه دثف مث

 سْيل :”ةيلع:ىنعملا نأل ؛ هيبشتلا ىفن ىف ةقيقح فاكلا تسيل ©
 .٠ (؟88) ضقانت وهو ٠ ءىش هلثم لثم

 لحملا ىه ةيرقلا نال ٠ سانلا عمتجم ةّيرقلاب -دارملا سيل ©

 ٠ عامتجالا سفنالا' عامتجالا هيف عقي ىذلاآ

 لب « مهدحو نمانلا نم ةعمتجلا' ةلفاقلا ىه ريعلا تسيله

 ٠ اعم مئاهبلاو سانلا ريعلا

 تاقوألا مومع ىف عقوتم ريغ مئاهيلاو ناردجلا باوجوه

 نكمي الف هنم 'سيل هيف نحن امو ٠ ىدحتلا تقو.ىف هزجعم عقي امئاو

 هيزكنم اهب هجاوو زاجم اهيف تايآلا نم اديدع'قاس مث هيلع دامتعالا
 )4٠( ٠ اهيلع ةباجنأ مهنم ابلاط

 هيق 'تبثأ ول ابذك نوكي امنا هنال « بذك زاجملا ىف سيلو ©

 « ةعلطلا ىهب ناسفأ ىلع  الثم رمقلا قالطا ئف نأ .ديري

 اكن يلوا + الافق كوك ندق هن ىعنلا وق ادذك ديف قاهتلا قوت
 نياق + .نيمحللوب ءاهيلا_ ىف دب هفييقت دازلا -امناو ذاجملا ىف: دارمب
 ؟ نذأ بذكلا

 : هلوقب ىدمآلا هدر ٍدِقف مالكلا كيكر نم زاجملا نا مهلوق اما ©
 برقأو ةقيقحلا نم حصفأ زاجملا ناك امبر لب ٠ كلذك سيل »

 ٠ قبس ام ىلع :غيلبلا مثكتملا دصاقم ليصحت ئلا

 ةردقلا عمم هيلا راصي لب « زجعلا ببسب هيلا راصي ال زاجملاو ه
 . « دصاقملا نم هانركذ امل ةقيقحلا ىلع

 ةرورض لثملا ىقن ىضتقي ال. لثملا لثم ىفن نال (*9)

 37/1١ ( ٠ ) ماكحالا رظني (40)



 تا

 نعرتلا نذالا مدعل »ع روجتم 2 هنأب ىلاعت هفصو زاوج مدعو ©

 )51١( ٠ ةالوس بيس هل سيلو كلذ ىف

 ةفللا ىف زاجملا ىركنمل هريغ ىدصت امك ىدمآلا ىدصت اذكه

 كلذ دعب قبي ملو ٠ فيرشلا ثيدحلا ىفو ميركلا نآرقلا ىفو

 م1 م ا ا ا

 ىف اودمتعا ثيح نيدصتملا دودر ىف الامجا ىرن اثنا ديب ٠ مهيأرب

 هل اولثمي نأ ريخلا نم ناكو ةيرظن دعاوق ىلع زاجملا ةيمهأ تابثا

 ثلاغثلا مسكلا ىف ف هل ضرعنم ام اذهو ٠ لدجلا عطقي اليثمت

 ٠ هللا نذاب

 نم لوآلا ثحبملل ةبسنلاب لوقلا انيفوتسا دق نوكن انه ىلاو
 لكب انرشأ دق اننأ بسحأو « اقلطم زاجملا ىعنام مسق : ىتاثلا مسقلا

 مامالا لبق زاجملا راكناب لوقلا هيلأ ىزع نم لك ىلا ةنامآو صرح
 اننا بسحأ امك هيهذمو همساب دحأو لك ىلع انصصنو ٠ ةيميت نبا

 ىتح زاجملل مهترظن اهيلع اونب ىتلا مههبش ةيانع لكب انلجس
 نم « ةعبرأ ءارآب اذه لك ىلع انبقعو ٠ الماك اروصت ةلكشملا روصتن
 ةدحاو مههبش نودنفيو « زاجملا ىركنم ىلع نودري مهو ةمآلا مالعا

 ىف اوصرح نييغالبلا نا ىلا ريشن نأ ىقبو ٠ (4؟*) ةدحاو
 مهف 2« بذكلاو زاجلملا نيب قرفلا اونيبي نأ ىلع (47) مهتافنصم

 زاجملا ىدي نيب بصني زوجتملا نآل ؛ ابذك سيل زاجملا نا ىلع نوقبطم

 زوجتملا بيكرتلا وأ ظفلل ىعضولا ىنعملا ةدارا نع فرصت ةنيرق
 هلاح ءاقخا ىلع صرحلا لك هيف صرحي بذاكلا ناف بذكلا امأ « هيف

 ٠ هديري ىذلا بذكلل اجيورت

 « ةيلاح ةيونعم اماو ةيظفل انمأ نييغالبلا دنع ةفراصلا نكارقلاو

 )4١( فرصتب ردصملا سفن ) ١/7" 548 ( ٠

 مدعو زاجيالل ايخوت مهريغ نع رظنلا انفرصو مهئارآب انيقتتكا (1؟)

 راركتلا ٠

 نيب قرفلا دنع صيخلتلا حورش لوطملا  حاضيالا : الثم رظنأ (45)
 ٠ بقكلاو زاجملا
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 نئارقلا نم زاجملا الخ اذاف « (54) اليصفت اهيف لوقلا اولصف دقو
 ٠ هنم دارملا ىلع هتلالد مدعل ادساف مالكلا ناك اهيعونب

 ىفنت زاوجك نويلوصألا اهب متها لئاسمب نويغالبلا متهي ملو
 لئاسملا هذه لثمل نييغالبلا لامهالو ٠ خلا هدارطا مدعو زاجملا

 اهنيبن فوس بابسأو عاود اهب نييلوصآلا مامتهالو « بابسأو عاود
 ىلع انناف نألا امأ مسقلا اذه نم ريخآلا ثحبملا ىف هللا ءاش نا

 ةغللا ىف هعنم ءاول لمح نم رهثاو 2 زاجملل ىركنم زربأ عم دعوم

 ميلحلا ديع نب دمحا سايعلا وبأ مامالا وهو ٠ ميركلا نآرقلا ىفو

 ةمقلا ةذؤه ةهجاومل انسفنا ءىهنلق ٠ هنع هللا ىضر ةيميت نبأ

 ٠ قيفوتلا هللابو ةخماشلا

 ٠ ( ةتيرقلا ثحبم ) نابحلا ىلع ىئانيلا ةيشاح رظن؛ (:1)





 قاثلا_هلعإا

 ةيميت نبا مامإلا
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 )١( ةيميت نبا مامالا
 م سس وص ست هع

 ىفو اقلطم زاجملا ىركنم نيب ةيميت نبا مامالا ركذي نيح
 ركنأ نم نال ٠ ةرئادلا بطق ماقملا اذه ىف.لثمي هناف ميركلا نآرقلا
 ملو هتروث اوروثي ملو , هتمامح راكنالل اوسمحتي مل هلبق زاجملا
 مهيديأ نيب نكي ملو ٠ هبيلقت لوقلا هوجو اوبلقي ملو « هحزن اوحزني
 ٠ هيدي نيب ناك ام راكتالا بابسأ نم

 هراتوأ ىلعو « اوراد هكنف ىف « هدعب نم زاجملا ؟وركذا نيذلاو

 ٠ اوفزع

 2« ةيميت نبا مامالا لبق نيركنملا هبش ةشقانم انل مدقت دقو

 ضعب هركذ امي هولاق ام ىلع انيقعو ٠ قدصو ةنامأب اولاق ام انركذو.

 مامالاو مزح نياو « ةبيتق نبا ىنسلا مامالا لثم مالعالا ةمالا ءاملع

 نبا در ىلا نرشأو ٠ ىدمألا فيسلإو « ىناجرجلا رهاقلا ديع

 صوصنلا نم ريثكلا كلمن انك ناو ءالؤه هلاق امب انيفتكاو (؟) قيشر
 نييلوصأو نييوغلو نييغالب نم زاجملا ىركنم ىلع مهريغ اهب در ىتلا

 تناك ولو ٠ ىمالسالا ركفلا تاهاجتا لك نم ةمألا ءامثع نم مهريغو

 ىهتنال ةيميت نبا مامالا لبق نمى ذع ةروصقم زاجملا راكنا ةيضق

 ةلق مهنوكلو ٠ نوركنملا اهب كسمت ىتلا هبشملا لاطبال ٠ نذا رمألا
 ٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف هوزاجا نمم ةضيفتسملا ةرثكلا ءازاب

 ديدج نم ةكرعملا رادا هللا همحر  ةيميت نبا مامالا نكلو

 دمتعي ملو « هوقباس ىردي ال ثيح نم ثحبلا فئاتساو « ديدج حالسب

 دهتجا لب اهيلع مهيار اوئتبا ىتلا بابسألا ىلع زاجملا راكنا ىف وه

 ٌدفلا ملاعلا ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلأ ىقت مامالا وه )١(

 ٠ ه الا ةنس ىفوتملا

 تجهب دمحم .خيشلا ةمالعلل ةيميت نبأ مالسالا خيش ةايح هتمجرت ىف رظنأو

 ٠ راطيبلا
 ةسساردلا هذه نم مدقت اميف ىئاثلا مسقلا نم لوألا ثحبملا رظنا (0)

 ( زاجملا ) 2١
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 اهئارو نم قشري دخاو « ىرخا عوردب سرتتلا ىف دهجلا هعسو ام
 « هقافآ تعستا عالطا كلذ ىلع هناعأ دقو « سسؤيو « هماهس

 ىف هتالآ عمجتت مث رظنلاو لدجلا ىلع ةردقو « هؤاكذ دتحا لقعو

 هريتعا امك نحت هربتعت رخآ بيس ىلأ ٠ هيف تعمجت امك لجر

 ىلع اهنش ىتلا ةبراغلا ةلمحلا كلت ءارو بابسألا ببس  انريغ

 ةمالا فلس نم هب نيلئاقلاو زاجملاب لوقلا

 ثحابم ىف  هرصع ىفو هلبق زاجملا لوخد وه ببسلا كلذ

 موق فرطت دقو ٠ لجو زع هللأ تافصب هقنعتو ٠ ديحوتلاو ةديقعلا
 نأ اوعداو « هللا باتك ىف ليوأتلا ةركاد اوعسوأف مالكلا ءاملع نم
 « لمحت مل ام ظافلالا اولمحو « انطابو ارهاظ نآرقلا ىف ٍظفل لكل
 نم ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا لاق امك  ليوأتلا ىف اوفمعتو
 طابنتسا ىف مهثبعو ٠ ليوأتلا ىف مهاضوفل الثم ركذو ٠ (؟) لبق
 . 0 لقع هب مئسي الو « لقن هديؤي ال امب ٠ ىناعملا

 ةديقتلا لامك ب رطقلا ناتحلا 11 بح: ىف تاكل لوكا
 وه « ةيلامج ةيوخل وأ 0 ةيدقذ ةيددأ ةيِضق نك نأ تفك تب ديحوتلاو

 ليوأت لثم ىف ىأر نال ةيمدت نبا مامال “لإ كتع ةسامحلا راث بلا ى ىذلا

 فيش املك اةعهو + ةتاذه نم ةتمل ةليطعخ ةردكتما« هللا ةيا»
 ةيحملاو تاهيجلك « عيسجتلاو هييثتلا هرحاظ مهري اعم هللا ىلا

 اذه « ليطعتلا » حلطصمو .٠ لوزنلاو ءىجملاو ءاوتسالاو ةيقوقلاو

 لو دي مل ديميت نبأ م ادينوت نم هتاديلوت نم نكي مل نأف ةيميت نبا مامالا تاديلوت نم الا هنلنأ ام

 هنأ - ليوأتلا ىضوف ىلع ةيميت نبا ةروك اذه ىلع ليلدلاو
 .. :ديقعلا نع ثيدحلا نطاوم ىف الا زاجملا ىلع ةلمحلل ضرعتي مل
 نيعضوم ىف باهساب هراكئاو ٌرزاجملا نع ثدحتي هارن انناف اذهلو

 .٠ هلامعأ نم

 . ىواتفلا عومجم ىف : امهادحا

 ١ ةساردلا هذه نم ( "78 ) رظنأ .(؟). ٠



 هم 12#

 نيعضوملا الك ىفو « ناميالا » ب موسوملا هباتك ىف : امهيناثو
 .٠ ديحوتلاو كاقعلا نع ثدحتي

 عصضاوم ىف عوضوملا اذهل ضرع ريسفتلا قئاقد هياتك ىفو

 ٠ هللا ءاش نا اهعضوم ىف اهركذنس هنم

 زاجملا راكذا نع هثيدح أشنم ناك قف « ناميالا » باتك ىف امأ

 ناعيالا ةقياحف ناميالا ةقيقح ىف لخدت ال لامعألا نأ: لاق نمل هراكنا

 بحذم اذهو ٠ ةتيثحب تسيلو زاجم ىهف لامعالا اهأ ٠ داقتعالا ىه

 ٠ (؟) مهعبات نمو ةيماركناو ةيهجلاو ةئجرملا

 ىذلا « ةيزوجلا ميق نبا هذيملت عيذنص مهنلا اذه دكؤي امك

 5 ةأعسس اياتك عضو

 هيسيق ىدصت 2( ةلطعلاو ةيمهجلا ىنع 34 ةليرملا قعاوصلا 2

 ناك هنال زاجملا توغاط اهدحا « هريبعت دح ىلع تيغاولح ةثالثل

 قاسم هلل ايار ىلا ليطتلا نك ب يتق نبا كيك منع تااينع
 ٠ فلسلا ةقيرطل فئاخمو ٠ ىلاعتو هناحبس هللا ىف هاقتعالا ةحصل

 مدعب فلسلا اومر فثخلا ضعب نأ الاعتشا رانلا داز اعمو

 نآرسقلا ظافلاب ناميالا درجم ىه فلسلا ةقيرط نأ اور ثيح مهفلا
 ىأ  اودقتعاو اهنم هلوسرو هللأ دارمل مهف الو هقف ريغ نم ثيدحلاو
 مهيف هللا لاق نيذلا نييم#ا ةلزنمب  فلسلا ىآ مهنا  فلخلا
 ٠ (5)« ىنامآ الا باتكلا نوملعي ال نويما مهنمو »

 نم قيلي ال راربألا ةماآلا فلس ىلع لواطت حص نان اذه

 بهذللو « هئزوو هتميق فلسلا يهذملف ٠ هب مهدصقي نأ ناك 97 دحأ

 ٠ عوسب مهنم اًقيرف ىمرت نأ نود هتزوو هتميق فلخلا

 ٠ اهدعب امو ( 41 ) « ناميالا » هباتك رظنأ (*)

 ٠ ( + ) ميقلا نبال ةلسرملا قعاوصلا رظنأ (4)
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 زاجلملا راكنا ىلع ةيميت نبا مامالا تلمح ىتلا ىه لماوعلا هذه
 ٠ هلاطبا ىف ةقاطلا غارفاو

 ىف هركذ ام ىلع ةيميت نبا مامالل انتهجاوم ىف ءالوأ نحئاعوب

 هاوس ىف امو هيأر نايب ىف هريغ نم ىفوأ وهو « ناميالا باتك

 ٠.. رركم

 مامالا هبتك ىذلا لصفلل ةيناتمو ةرركتم تاءارق لالخ نمو
 دمتعا دق هاندجو « ناميالا » هباتك ىف زاجملا صوصخب ةيميت نبا

 ىلع ة صاخب ميركلا نآرقلا ىفو « ةماعب ةغللا/ ىف زاجملا راكنا ىف
 : ىتأي ام

 ىعماشلاو كلامو ليلخلا لثم هب اولوقي مل ةمألا فلس نأ ١

 لوق نذا وهف « ةمكآلا رئاسو نييلوصالاو نييوغللا نم معريغو
 1!؟ ثداح

 لامعتساب زاجملا هنع عرفت لوا عضو ةغلل نوكي نأ هراكتا ؟

 !؟ زاجملاو زوجم لوقي امك هل عضو ام ريغ ىف ظفللا
 ةقيقحلا نإ لاقي ىتح .٠ ةغللا ىف قالطالاو ديرجتلا راكتأ م

 زاسجللاو « نئارقا/ نم ولخلاو قالطالا دنع اهانعم ىلع تلد ام
 > :نكازقلاو ةونقلا ةنوكف ةاتعم ناك لذاأو

 ىلع زاجملا وزوجم اهب لدتا ىتلا صوصنلا ةشقانم - ؛

 ٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا عوقو

 ةيميت نبا مامالا اهيلع ىنب ىتلا زئاكرلاو تاماعدلا ىه هذه

 نم ةلئاه ةقاط هبهذمل راصتنالل دشحو « زاجملا راكنا ىف هبهذم

 هضعي اريسفت اهريسفتو صوصنلاب داهشتسالاو « عفدلاو شاقنلا

 . هيهذم

 هانيأآ ىذلا بيترتلاو جهنملا سفن ىلع هعم انثيدح ريدنسو

 .: قيفوتلا هللا نمو ٠ افنآ

 تحت جردنت تايثزج اهنكلو «© هبهذم دييأت ىف ىرخأ قرط هلو (0)
 ٠ اهاتتبشا ىتلا عيرالا زئاكرلا هذه
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 ىلوألا ةماعدلا
 فلسلا نع زاجملا دورو مدع

 ركني وهو ةيميت نيأ مامالا هيلع ركترا ام لوأ ةماعدلا هذه

 نم اذبن ركذنلف « ميركلا نآرقلا.نع هيفنل !ديهمت ةفللا ىف زاجملا
 : زاجمو ةقيقح ىلا ظافلألا ميسقت نع همالك

 : ىلوا ةرقف

 ءاسضقنا دعب ثداح حالطصا وه ميسقتلا اذهف لاح لكبو »

 مهل نيعباتلا الو « هباحصلا نم دحأ هب ملكتي مل ٠ ةثالثلا نورقلا

 ىروثلاو كلامك مثعلا ىف نيروهشلل ةمثآألا نم دح؟ الو « ناسحاب

 ليخلاك « وحنلاو ةغللا ةمثا لب « ىعفاشلاو ةفينح ىباو « ىعازوالاو

 ٠ مهريغو ءالعلا نب ورمعو « هيوبيسو

 ةمألا فث نم الو « ةغللا لهأ نم دحا كلذ لقي ملو ٠..
 ةهج نم ناك هنأ بلاغلاو 2 ثداح حالطصا اذه امئاو .٠ اهئاملعو

 (1) « نيملكتملا نم مهوحنو ةكزتعملا

 : ةيناث ةرقف

 « لوصالاو هقفلا لهإ نم دحا مالك ىف اذه دجوي مل هناف »
 لوا وه ىعفاشلا اذهو ٠ فلملا نم مهوحنتو ثيدحلاو 0 ريسفتلاو

 ملك لو < ْميِسقَتلا اذ مسقي مل هقفلا لوضا ىف مالكلا فرج نم
 ٠ (ا!) « راجملاو ةقيقحلا ظفلب

 : ةثلاث ةرسقف

 مهنم دحأ مالك ىف زاجملا ظفل دجوي مل ةمكآلا رئاس كلذكو 2

 ٠ م5 : ناميالا (1)

 ٠ 484 : ناميالا (؟)
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 ىلع درلا باتك ىف لاق هئاف لبثح نب همحل مامالا مالك ىف الا

 زاجم نم اذه نآرقلا ىف كلذ وحنو « نحنو انأ » هئوق ىف ةييمجلا

 « ازاجم نآرتلا ىن نا : لاق نم هبهذم ىلع جتحا اذهبو ٠ ةغللا
 ٠ (206 مهريغو ب'لحخلا ىباو 3 ليفع نياو 5 ىلعي ىبأ ىضاقلاك

 : ةعبار ةرقف

 باحصأ ءامدق نم ال او مهتم ثح! "لقي ملف 2( ةمكألا راس امأ و١

 ٠ ةفينح ويأ ال او ىعثاشلا هلو كلام ال « ازاجم نآرقلا يق نأ تعحأ

 « ةعبارلا ةكلا ىن روتشا امث' زاجمو ةقيقح ىلا اكافلالا ميسقت ند

 ٠ ةيناثلا ةكاملا ىف !دوجوم هتعلع امو 3 ةثلاثلا ةكمذآ ىف هلئاوأ تريظو

 ٠ (5)« احرخاوأ ىف نوكي نأ الا مهللا

 : ىتآلا وه لوقنلا هذه لصاحو
 مامالا الل زاجملاب لاق دق فلسل! نم دحا نوكي نأ تابلإ ىقنلا ©

 ةئاملا دعب الا ثدحي مل تازاجمو قئاقح ىلا ظافلالا ميستت ©
 ٠ ةثلاثلا

 نم مهعبات نمو ةئزتعملاو ةيهمجلا زاجملا هب لئاقلا نا ©
 نيملكتملا

 هانعم نود زاجملا ظفل دوجو ىلع ناك امنا راكنالا طحم نإ ©

 «ةغللا ىف - بيكارتلاو تادرفملا ىف هروص ضعب ىلع فوقولاو

 ٠ ليزنتلا تايآ ىفو

 : دقنو بيقعت

 فلسلا نأ ىلع هتلداو ةيميت نبا مامالا مالك انركذ نأ دعب

 نع ثحبن نحنو « انيلع ىغبني ٠ زاجملاب اولوقي مل مهنع هللا ىضر
 لالخ نم اهفعض وأ اهتحص ىدم نيبتنو هتلدإ صحفذ نأ « ةقيقحلا

 اوعنم « ةليانحلا نم ةثالث كلذ دعب ركذ مث ( 6 ملك ) ناميالا (4)

 ٠ عضوملا سفن رظنا ٠ ةغللا ىف زاجملا

 ٠ مم : ناميالا (ة)



 « )٠١( لوألا مسقلا ىف هل رصح الام انركذ قئاقح نم ائيديأ نيب ام
 هل انملس مامالا عم قحلا نا نيبت اذاف ٠ هركذن مل ام اهيلا فيضنو
 ٠ نيراتخم نيعئاط هتاول تحت انيوضتاو

 ةجحلاو عطاقلا ليلدلا هديؤي ام انررق هعم نكي مل اذاو

 ٠ ةرهاظلا

 ضراعمو عوفدم ةماعدلا هذه ىف مامالا هركذ ام لك نأ عقاولاو

 ىتألا جهنملا ىلع راوحلا ريدنو ٠ لدجلا لبقت ال قئاقحب

 ؟ ةثلاثلا ةئاملا دعب الث دري مل زاجملا ظفل نأ حيحص له

 دنع هنيعب زاجملا ٍأظفل دري نأ امهم سيل هنأ ةيادبلا ىف ررقنو

 ىفار 1 وم || داع تن -. دلطصلملاو حاللطصا درجم لحفل لاق 2 فلسلا

 ٠ نيودتلا روصع ىف ةحاخبو « هسفن نفلأ عوضوم نع روهلطلا

 عركفلا هزيميو 2« هروص كردت نيح هسفن نثلا ر وهظ مهملا امئاو

 ٠ ناحذالا هيلا تفللتو

 ىتاشلا نيذنرتلا لالخ. ءاملعلا فئاوم نم دجن اتناق اذه ىلعو

 فرع دق زاجملا فل وأ , زاجملا حئطصم نأ دكؤي ام نييرجهلا ثلذلاو

 مامالا هنع لوقي ىذل! ثلاثلا نرقلا' ءاضقنا ليق داورلا ثحابم ىف

 ٠.ثداح ميسكت زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقتو زاجملا ٍظفن نأ ةيميت نبا

 هذعو ٠ ىأرلا اذه ىف هعم فكاتخن نحنو ٠ ىلوآلا ةثالثلا نورقلا دعب

 نحن اهو ٠ ايل نزو الف ليلد اهيلع مقي مل اذا ىواعدلاو ىوعد

 ةديفم اهبسحن هلدا نم هيلع انفقو ام نيثحأبلا ىدي نيب عضن ءالوأ
 ٠ لاجملا اذه ىف

 ةيناثلا ةئاملا ىف زاجملا روهظ ©
 باتك بحاص ىشرقلا ديز ىيأ نع ةءانبتك ام ىلا انعجر اذأ

 ةاحنو نييوغل نم زاجملا ىزوجم نع هيف انثدحت ىذلا مسقلا وهو )٠١(
 ٠ ءاهقكو نيلوصأو نيثدحمو .نيرسفمو « نييغاليو نييزاجعأو « داقنو ءابدأو



 -"ةعغ4خ

 : اهنم نيعضوم ىف زاجلل

 فلتخملا ظفللا : ةمدقلملا ناونع لعج ثيح لوألا عضوملا ©

 )١١( ٠ ىناعملا زاجمو

 سيلو « ءىشلا ءىشلا ىنادي دقو » هلوق : ىناثلا عضوملا ©

 نآقلا ىفو ٠ امهنيب ام برق ةماعلا ملعيل هيلإ بسني الو همنج نم

 9 (١1؟) )») ىناعملا زاجمو فلتخملا ظفللا نم برعلا مالك ىف ام لثم

 زاجملاب ةريسفت نكمي ٠٠ ءىشلا ءىشثلا ىنادي دقو : هلوقف
 رهظأ لوألا ىلع هتلالد تناك نأو لسرملا زاجلا كلذكو « ىهيبشتلا
 لعافلا نيب ةهباشملل ىلقعلا زاجملا ىلع هتلالد نكمي امك ىوقأو
 ٠ لعفلاب امهتلص ىق ىزاجملا لعافلاو ىقيقحلا

 فرخ ىلا نقلا نوع دكت انها ةمللاب ىنضا و نق نأ لاقي

 ٠ ةقيقحلل الباقم
 ةيزاجم روص ىلع ةقيطنم تنك دير ىبأ تاليتمت نا لوقن نك

 : سيقلا ءىرما لوقب هليثمت كلذ نمو اعطق

 كلام مأ نع لالطالا الأساف افق

 كلاهتلا ريغ لالطالا ربخت لهو

 : هنايب ىف لاق مث

 د هانلعم امئاو ٠ تلثس اذا بيجت ال لالطالا نأ ملع دقف »

 . )١7( « ةيرقلا لهأ ىنعي الأساف

 . * : برعلا راعشا ةرهمج )1١(
 . 1٠١ : برعلا راعشأ ةريمج (١١؟)

 .١ ا : برعلا راعشأ ةرهمج )١(
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 عسم اعطق زاجملا ردص ىف امهجردي نيعضوملا نيذهل هريسفتو
 ٠ ايوفل وأ ايلقع هنوك لامتحا

 حاكنلاي رسلاو 4 هوجولاب ناقذالاو 0 عاعدلاب ةالصلا رسف دقو

 « (14) ىدهلاب رونلاو , ىونعملا فذقلاب مجرملاو « ةقشملاب دبكلاو
 . ىرت امك ةيزاجم تاريسفت امهلكو

 ماق ديدجلت هنال حيحصلا ىنع شه ماع ىفوت اذه ديز وبأو

 .٠ (16) ليلدلا هيلع

 لالخ فرع دق ىحالطصالا ىنفلا هانعمب زاجملا نأ اذه ىدؤمو
 ةحص ىف حدقي اذهو ٠ هأنعمب فرعو « هظفأب فرع « ىناثلا' نرقلا
 ةكالثلا نورقلا دعب الا فرعي مل هنأ نم ةيميت نبا مامالا هيلا بهذ م

 !؟ ىلوآلا

 : ثلاثلا نرقلا ىف زاجملا وشف ©
 :ةيميت نبا مامالاى ري امك ثناثلا نرقلا ىف زاجملا لئاوا ادبت مل

 ليلقي ةدعن وأ هم لوكا فتك« ىتو ككاذلا :نرقلا ىف ناجلملا اشف اغتاو
 او ضرع نيح . مهريغو ٠ لوصالا ءاملع نأ اذه ىلع ليئدلاو
 نآرقلا ىف نوكي نا ركنا نم اوركذو ؟ زاجم نآرقلا ىف له ةلأسل
 هنباو ىرهاظلا دواد نيركذملا نم هوركذ نم ٠ ةمدقم ىف نأك زاجم

 امها وس نم ىلع !مهميدقتو هنيباو دواد بهذعب ءدبلا ىف نييئوصالا

 . (15) فاتحالا ءملع نم هركنأ نم دعب نيركتملا نم

 « (االره ال١ ماع ىفوت رهاظلا لهأ ماما ىرهاظلا دوادو
 نآرسقلا ىف نوكي نا اعبط هتوم لبق ركنا هنإ انفرع دك نحن اهو

 : ديفي راكنالا ادهو ٠ زاجم

 )+١( رظئا ) ١68 31561١ ( ةساردلا هذه نم .٠

 )١١0( رظنا ) !١5 ( ةساردلا هذه نم ٠

 . مله : ةلسرملا قعاوصلا رظنا (11)

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 378 ) رظنأ (١1؟)



 ه0. به

 ٠ هتافو لبق افورعم ناك زاجملا نا : الوا

 زاجملا رمأ اورصقي مل اموق ناو رهتشا دق زاجملا رمأ نأو : ايناث
 امنا راكنالا نال ميركلا نآرقلا ىف هب اولأق لب « اهدحو ةخللا ىلع
 نرقلا ىف عاش دق زاجملا رمأ نكي مل ولو « تايثالا ىلع بصني
 نال ٠ هراكتال اذه دواد ىربنا امل هنم ريخالا عبرلا لبق ثلاثلا
 زاجللا نأ - نذل لاقي فيكف - تابثالا نع عرف  انلق امك - راكنالا
 نورقلا ءاضقنا دعب الا فرعي مل زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقتو
 1؟ نذا ىرهاظلا دواد هركني ناك ىذلا امن ٠ ىلتوألا ةثالثلا

 : زاجلا 9و َ راعتسالا ©

 توأد نم (18) ةاغو قيسأ هطو « ظحاجلا دتع ىرن مث

 بناجب رومهلخلا ىلا زفقت ةراعتسالا ىرن « هرصاعي نأك ناو ىرهاظلا

 ةديبع وبأ. هالت مق “ ىشرقلا ديز ىبأ دذع ةرم لوآل رهظ ىذلا زاجللا

 ٠ فورعملا هباتك ىف

 : ةراعتسالا ىف ظحاجلا مدأك نمو

 : زرجارلا لوق ىلع هقيلعت

 اها شنت ةباحس تقئطو

 اهانيع اهصارعأ ىلع ىكبت

 ةراعتسالا ليبس ىلع باحسلا نم ءاكب رطملا لعجو » : لاق
 . (06 هماكم ماق اذأ ةريغ مسأب ءىشلا ةيمستو

 صوصنلا ىلع اهب اقلعم ةراعتسالا ركذ نم ظحاجلا رثكيو

 زرخالا ويا هراعتسا تقو « رفاحلاإ نم جرفلا مسأ ةيبظلاو » : لوقيف

 . « .. فخلل هلعجف

 ) )1١48مدقت امك هاما ماع دوادو « ىرجه 060 ماع ظحاجلا ىفوت ٠

 ) .)15نييتلإو نايبلا ١/96 .
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 . 6 ٠. فلظلل لطخالا هراعتسأ دقو »

 . « .. ىدعجلا ةثبانلا هراعتسا دقو »

 . « ٠.. ةجعنلل هلعجف رخآ هراعتسا دقو »

 . (9.0) « ٠. ةأرملل هلعجف رخآ هراعتسا دقو »

 زاجملا مساب حيرصتلا امأ ٠ زاجملا نم عون ملعن امك ةراعتسالاو
 ىتأي ام ٍظحاجلا دنع هتلثما نمف

 : لاق « اران مهنوطعب ىف نولكأي امنا » : ىلاعت هلوق ىف
 )9١( ٠ « رخآ زاجم اذهو »

 قذ » : ىلاعت هلوقب هل لثميو قوذلا زاجم هنم اعون ىمسيو

 ا ميركلا زيزعلا تنا كذا

 كف خلاب اكن لججرلا لوق ودو 2 ا: هلوتب قوذلا زاجعفرعو

 . )9٠9( « هتقذ فيكو ٠ قذ : هدبع ةبوقع

 لوقي ٌدُق ةفسالفلا ىلع مالننلا تا ىبال هيف رصتني عضوم ىفو

 ليبس ىل !| هب اوبهذي كا رخآ فالخ تفتتح نم قحاب فالخلا كلذ نكي مل 2

 ١ ٠ »ع اواطخأ زاجملا ريغ ىلأ اودهذ ناف 3 زاجملا

 ليللا دريو ليهس علط : لاقي نأ ركذأ نم ىلع هدر ىقفو

 لوقي نأ ستل نب كلام هرك دقو ٠ بهذمو زاجم مالكلا اذهلو » : لاق

 هزاجم مالك اذهو ؟ رطملل اهقلخأ ام : باحسلاو ميقلل لجرلا

 . (؟5) « مئاق

 مدقت اميق تارابعلا هذهب ظحاجلا اهيلع قلع ىتلا صوصنلا رظنا (9-)
 "١5 ( ٠ ا ١٠ ) ةساردلا هذه نم

 .٠ ؟ه/ه ناويحلا (؟١)

 م. ب ؟8/6 ناويحلا (؟9) --

 . "8 5/6 ردصملا سفن (7)

 . ردصملا سفن (؟4)



 ه0

 ادب امك ظحاجلا تاباتك ىف تعاش دق زاجملا ةملك دجن اذكهو
 دوأد ىلع ظحاجلا مدقتو .٠ روهظلا ىلا هقيرط ذخأي ةراعتسالا مسأ

 ءوضلا ضعب لمري ميركلا نآرقلا ىف زاجملا ركنا ىذلا ىرهاظلا
 تاباتكف « زاجملل هنباو دواد راكتأ ءارو رملا نم ابناح انل فشكيو

 2 ةراعتسالاو راجسملل ركذ هيفو ٠ انطق امهيديا نيب تناك ظحاجلا

 ٠ ثلاثلا نرقلا دعب الا فرعي مل زاجملا نأ نذا حصي فيكف ٠ تايثالا

 : ىرخأ ةرم زاجملاو ةراحتسالا ©

 نم ملع دنع ىرخا ةرم زاجملاو ةراعتسالا ثحابمب ىقتلنو
 ةنسلا لها نم ناكو ٠ ةبيتق نبا مامال/ وهو « ثئذلا نرقلا مالعا
 نبا ىفوت دقو , (؟0) هسفن ةيميت نبا مامالا لوقي امك ةعامجلاو
 ملكت دقف ٠ (؟1) ابيرقت نرق عبرب عبارلا نرقلا لوخد لبق ةبيتق
 هب ةقئعتلا تاعيرفتلا ضعبو زاجلاو ةراعتسالا نع ةييتق نبا
 برعثلو » : عماجلا هلوق هيف اهعطقاو هصوصن ىنغأ نمو
 ةراعتمالا اهنمف هذخآمو لوقلا قرط اهانعمو « مالكلا ىف تازاجملا
 + راركسشلاو فتعلاو + ريخاكلاو ميدكتلاو بلقلاو +« لكيفلاو
 ء حاضيالاو ةياتكلاو ٠ حامفالاو ضيرعتلاو « راهظالاو ءافخالاو
 يسارا نظام عيجلاو. مسجلا ةيطاخي لولا ةيطاقتفو
 ىنعل صوصخلا ظفلب دصقلاو « نينثالا ةبطاخم عمجتلاو دحاولاو
 اهارتس ةريثك ءايشأ عم « صوصخلا ىنعمل مومعلا ظفلُيو « مومعلا
 . (؟ا/ل) « هللا ءاش نا زاجملا باويا ىف

 ٠ ىرت امك ىرخا ةيغالب انونف زاجملا نوتف ىلإ عمج دقو

 18١ ( ٠ ) ةيميت نبال صالخالا ةروس ريسفت رظنأ (؟65)
 هذه ىف هع صاخلا ثيدحلا ىف هتمجرت رظنأ ها 775 ماع ىفوت (93)

 - ( 5١ ) ةساردلا

 ٠١" ( ٠ )' نآرقلا لكشم ليوأت (؟0)
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 : لوقي مث
 عسوتت مل مجعلا نال ... نآرقلا لزن بهاذملا هذه لكبو »

 . (؟ا) « برعلا عاستا زاجملا ىف

 لاق لب , بسحف زاجملاب لقي مل « ىنس وهو « انه ةييتق نباو
 .٠ ميركلا نآرقلا ىف ةدوروب

 باب ىف ءاملعلا نم هريغ اهيلا رشي مل ىتلا فئارطلا نمو
 اومهفي مل نيح مهتديقع ىف اولض ىراصنن' نا ررقي ةبيتق نبا نآ زاجملا
 اولمحف « حيسملا ديسلا لاوقأ ىف هوور اميف زاجملا ىلا اونطفي ملو
 ديسلا نا اوعداو « ىقيقحلا ىنعملا ىلع همالك ىف ةدراولا ةونبلا
 ٠ (4) اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت هللا نبا حيسلل

 مالك نم اهل ليثمتلا داريا نم رثكيو « ةراعتسالل اباب دكعي مث

 ررحتو هبقعتن نآ ىلا اناعد امم . غيليلا هيبشتلاو « ىئقعلا زاجملاو
 . (5) ماش نم هنطوم ىف اذه رظنيلف اهناش نم ررق اميف لوقلا

 ىناعملاز م امهريغو ريرقتلاو بجعتلا ىلا رمألا جورخ ظحل امك
 2( )١ امهريغو ةحابالاو ديدهتلا ىلا رمآلا جورخ ظحلو « ةيزاجلل

 نآرقلا نع عافدلت احالس زاجملا نم دختا دق ةبيتق ن با نأ عقاولاو

 ىف برعلا بهاذمب هقفلا لك اهيقف « حيحصلا داقتعالاو ميركلا

 ىذلا فيرشلا ثيدحلا نع عافدلل احالس زاجملا نم ذختا امك

 ثحبم ىف اهل انض ةرع دق ةصاخ ةلأسر ةفلتخم ليوأت ىف عضو

 ميدقتو نانتجلا نا نذإ لاقي فيكف + لبق نم قيلصلاو نورسفلا
 1؟ ثلاثلا نرقلا دعب الا ف رعي مل زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا

 ٠" ( ٠ ) نآرقلا لكشم ليوأات (0)
 ٠ ةساردلا هذه نم ( 55 ) و ( ٠١ ) نآرقلا لكشم ليوات رظن؛ (؟4)
 ٠ ةساردلا هذه نم ( 7 58 ) رظني (؟9)

 ٠ ةساردلا هذه نم اهدعي امو ( اا ) رظنا ()
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 : ةراعتسالاو عيدبلا 6©

 عضي زتعملا نبا دجن ثلذلا نرقلا نم ثلثلا عبرلا ةيابن ىفو

 هنع ىنال دق ناك لعف درو ىدص وهو « عيدإألا » فورعملا هباتك

 ىف نوثدحملا ءابدالاو ءارعلشلا الم دقف « زتعملا نبا دنانلا ريمألا

 ىلع اوئواطتو « عيدبلا » ىف ديدجلا مهبحدذمب ابكمح ايندلا ةهرصع

 ٠ مع هوفرع ام عيدبلا نم اوذرعي مل مهنال ؛ صتنلاب مهومرو لئاوالا

 « عيدبلا » نع هيف ثدحتيو هباتك عضيو زتعملا نبا مهل ىربنيف

 اوقرعف هنم اورثكأ دقف نوثدحملا امأ « ءامدقلا دنع افورعم ناك هنأو

 هبي .٠

 رصحلا ال ليثعتلا ليبس ىلع عيدبلا نم اناولا رتعملا نبا ركذيو
 ارضك + اندعتو + انارق + ميدتلا .قم اهيلع هاهدتسلا نب قكيو
 ٠ ارثئو

 ىتلا ةراعتسالا وه عيدبلا ناولآ نم هباتك هب لثح ام لوا ناكو
 ٠ زاجملا برورض نم برخ ىه

 تايآلا اهنم ميركلا نارقل! نم ةديدع تايآب اهل لثم دقو
 : ةيتآلا

 « ةمحرلا نم لذلا حاتج امهل ضفخاو »و « 5 0
 6 ميقع موي باذع مهيتأي وأ » و « ابيش سارلا ل لعتشاو »

 لثم اميف نأ عازن الو 2« *1) « راهنلا هنم حلسن ليللا ميل ةيآو »و
 ٠ زاجملا نع جرخي الو رخآ اهيجوت هضعب لمتحا ناو « ةراعتسا هب

 : مالسلا هيلع هلوقب اهل لثم ثيدحلا نمو

 عد لا لا ىف كرد ناي كح لج اذا د ريح »

 . « اهيلا راط ةعيه عمس

 (41) ىجافخ معنملا دبع روتكدلل زتعملا'ن با : نم عيدبلا رظني (*1)
 - اهدعب امو



 5188068 ب

 .٠ ةيعبت ةيحيرصت ىهو ( راط 0 اهنطوم ةراعتسالاو

 ةمحف بهذت ىتح مكتئيش ام اومض » : مالسلا هيلع هلوقو
 ٠ ةيلصا ةيحيرصت ىهو « ةمحف » ىف ةراعتسالاو « ليللا

 ةراعتسالاو « نيكرشملا ديز لبقن ال انا » : مالسلا هيلع هلوقو
 ٠ (79) ةيعبت ةيحيرصت ىهو « دبز » ىف

 : سيقلا ءىرما لوقي اهل لثم ىبرعلا رعشلا نمو
 هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو

 ىلتييل مومهلا عاونأب ىلع
 هباصب ىطمت امل هل تلقق

 لكعب ءانتو ارزاجعأ فدرأو

 ليللا نال ؛ ةراعتتسمالا نم هلك اذص » : داكاق هيلع قلعو

 . ("0) « هل بلص ال

 نايرش ع ملا » : ىكمردلا ةتحج لوثب ايل لثم رثنلا نمو

 مل ردثك ة< نيذه ريغو ٠ ىرت امك ةيتكم ةراعتما ىعو ("5) « مامخلا

 ٠ هركذنت

 : هصقن زاجن] دنت ىلع ليلد زاجملل ركبملا راكنالا

 ىتاشلا نرقثإ فصتنم نم فرع زاجملا فل. نآ مدقت امم انفرع
 نرقلا ءاج الو « ةتيقحلل لباقملا زاجملا هتاقاللطلا ضعب ىف هنم ديراو

 زاجملا دري مل هنأ حيحصو « ةديدع ىبال زاجملا باتك رميا ثلاثلا

 ىلع الا قيطنت مل عضاوم هيف ناف اذه عمو .' ةقيقحلل لباقللا هاتعمب

 ٠ ةساردلا هذه نم ( ١51 ) ىف ثيداحالا هذه جيرخت رظنا ("؟)

 ٠ ةساردملا هذه نم ( ١9١ ) رظنا (")

 * ةساردلا هذه نم.( 1الا“ ) رظنأ (*:)
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 ىبأ نع انثيدح ىف اذه ىلا انرشأ دقو « ةقيقحلل لباقملا زاجملا

 ٠ (*"”0) مدقت اميف ةديبع

 ىلع انللدتساو , زتعملا نباو « ةبيتق نبا و 2« ظحاجلا هالت مث

 ىرهاضظلا دواد راكناب ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف زاجملا وشف
 ىلع « ه ؟١7 ماع انملع امك فوتم دوادو ٠ نآرقلا ىف هعوقول هتباو

 ارقم ناك هنأ اذه ىنعمو « نآرقلا ىف هركنا هنأ هنع لوقذملا نأ

 ٠ ةغللا ىف هعوقوب

 مدقت ىلع ليثد ركبملا تقولا كلذ ىف زاجملا هراكنا نا انلقو
 نب نسحلا رود ءاج- مث « ركذت ال ةقيقح هذهو « راكنالا ىلع زاجملا

 ىركتم ىلع درلا ىف اباتك عضو هنأ تسرهفلا بحاص ركذ امك رفعج
 هباتك ىف دصرو عبارلا نرقلا ىف فوتم تسرهفلا بحاصو « زاجملا

 ىذلا هرصع ىلا نيودتلا رصع لوأن م اءدب ةيركفلاو ةيملعلا ةكرحلا
 نم فرعن ىتح اذه نسحلل ةلماك همجرت ىلع رثعن ملو ٠ هنم تام
 ىلع درلا ىف هباتك هعضوو ٠ ثلاثلا وأ ىئاثلا وه نرق ىآ لاجر
 نب رذنم عضو كلذك « زاجملا مدقت ىلع رخآ ليلد زاجم ىركنم
 .(”5) ه "008 ماع فوتم وهو زاجللا راكتأ ىف افلّؤم ىطولبلا ديعس
 وه سيلو , ثلاثل؛ نرقلا ىف رهدزا دق ناك زاجملا نأ ىلع ليلد
 ٠ ةيميت نبا مامالا لاق امك ةعبارلا ةئاملا ديلو

 : ثلاثلاو ىناثلا نيئرقلا ىف ىزاجملا ليوأتلا ©

 : ناقيرط اهل زاجملا ةأشت
 فالخ رخآ ىنعم ىلا هانعم رهاظ نع ظفللا فرص : امهدحا

 ٠ رهاظتلا

 ىنعملا لباق ام هب » دارم هسفن زاجملا ظفل روهظ : امهيناثو

 ٠ ىقيقحلا

 ٠ اهدعب امو ةساردلا هذه نم ( 0# ) رظنأ (؟6)

 - ( "54/0 ) ىلكرزلل مالعالا رظنأا (”5)
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 فرع دق ةقيقحلا ليباق ام هب ادارم زاجملا نأ مدقت اميف انيب دقو

 هوشفو زاجملا راهدزا انجتنتسا ثلاثلا نرقلا ىفو « ىناثلا نرقلا ذنم
 : نيرما لالخ نم

 ىباك لئاوألا داورلا تاباتك ىف ظفللا اذه لامعتسا : امهلوأ
 رثكا ىذلا زتعملا نباو « ةبيتق نباو « ظحاجلاو « ةديبع ىبأو ديز
 ٠ زاجملا عاونأ رهشأ ىهو.ةراعتسالا ركذ نم

 املع نم ميركلا نآرقلا ىف زجملا ركنأ نم راكنا : امهيناثو
 : نيتقيقح نمضتي زاجملا راكنا نا انلقو « ("0) ثلاثلا نرقلا

 .٠ همفن زاجملا روهظ : امهادحا

 روهظلا درجم 0 دكار رمأ اذهو هراهدزاو هوشن - امهتيناثو

 ٠ رهتشاو فرع اذا الا ركني ال ءىشلا نال

 ةيميت نبا مامالا ءاره انتيجاوم راطا ىف ءالوا نحن اهو
 اكلسم هعم كلش لوألا ةثالثلا نورقلا دعب ثداح زاجملا نأب لئاقلا

 ليوأتلاو ٠ هيلا راشملا نمزلا ىلع ىزاجملا ليوأتلا قبس وهو رخآ
 حالطصالا روهظل ةمزال ةمدقم زاجملا ظفاب بوحصملا ريغ ىزاجملا

 سيلو عورفلا لك ىف نونفلاو مولعلا روطت ةعيبط ىه هذهو « هسفن
 : لوقن اذه ىلع ءانبو ٠ هدحو زاجملا ىف

 رخآ ىنعم ىلا هانعم رهاظ نع ظفللا فرصب ىزاجملا ليوأتلا نإ

 تايآ ىلع هقيبطت رثكو « لوآلا نرقلا نم فرع دق رهالظلا فالخ
 ٠ ةمآلا ءاملع نم ةاقثلا دنع ميكحلا ركذلا

 نيعباتلاو ةباحصلا ىل هنم رفاو بيصن وزعم ليوأتلا اذهو
 ةيميت نبا مامالاو 2 مهنع هللا ىضر فلسلا ءاملع نم ريثك راتخم وهو

 ٠ هللا ءاش نأ هعضوم ىف ىتايس امك هلامعا ضعب ىف هيلا اجل هسفن

 : كلذ نم روص ىتأي اميفو

 ٠ مدقت امك رهاظلا لهأ ماما ىناهبصالا ىرهاظلا دواد وه (مب)

 ( زاجملا 4: )



 اس "168

 دقف « ميقتسملا طارصلا اندها » : ىلاعت هلوق مهليوات كلذ نمف
 ناو « ناكملا ىنعمب قيرطلا وه برعلا ةغل ىف طارصلا نا : اولاق
 فصتف ٠ جوعم وأ حلاص لوق وا لمع لكل طارصلا ريعتست برعلا
 ٠ (؟2) هجاجوعاب جوعملاو هتماقتساب ميقتسملا

 نع طارملاب دارملا نا اولاقو رهاظلا نع ظفللا اوفرص دق مهاهف
 ةعباتملا : هنأ هيف لوقلا عامجو ريثك نبا لاقو « نآرقلا وأ مالسالا وه
 هيف !ولقن « هللا باتك » وه ميقتسملا طارصلا نوكو ٠ لوسرلاو هلل

 ٠ ("8) كي لوسرلا نع ههجو هللإ مرك ىلع مامالا هاور اعوفرم اثيدح
 . (م) « اضرم هللا مهدازف ضرم مهبولق ىف » ىلاعت هلوق هنمو

 ضرملا نأ هللا لوصر باحصا نم ةعامج نع ىور دقف
 هجو ىلع هدنسب ربخلا اذه قاس ريثك نبا ةمالعلاو ٠ كشلا هانعم انه
 (140) لكي ةوعدلا بحاص نع ىورم انه كشلاب ضرملا ريسفت نأ ديفي

 ةياور ىفو ٠ كلذ لثم هنع هللا ىضر سابع نبا نع لقن امك
 )1٠( ٠ قاقنلا هنأ هنع ىرخأ

 نع فرص دق ةميركلا ةيآلا ىف دراولا ضرملا نا !ذه ىنعمو
 : ملمأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لوقي اذه ىفو هرهاظ

 نوقفانملا مهو داسجألا ىف اضرم سيلو نيدلا ىف ضرم اذه »
 ٠٠ « )4١( ٠ كشلا ضرملاو

 اتاومأ متنكو هللاي نورفكت فيك 2: ىلاعت هلوق ليوأات اهئمو

 اهنم حجر مث « الاوقأ ريرج نبا ةمالعلا هيف ركذ دقف « مكايحأف
 . )4١( مهليوات نآرقلا ىضتري نيذلا ةودقلا نع دراو هنال ادحاو

 ٠ ميظعلا نآرقلا ريسفتو ( همه 7 ةهالثاك ) 0 عماج رظني (؟8)
 : ةرقبلا ةروس (؟5)
 -.( ١/ ١15 ) ىناعلا حورو ( ؛« ١ ميظعلا نرقلا ريت رظني( :(
 ىتاعملا حور رظناو ١548/1١( ) نايِنلا عماج : ىربطلا ريسفت هت رظنيإ (41)

 م.( /1)
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 اذهو ٠ عازن ىندا الب ىزاجم ليوأت وه امنا هحجر ىذلا لوقلاو
 ا ١ : ف ارحلاب هصخ

 هللا لوق ليواتب انيب ىتلا لاوقالا نم: انركذ ام ىلولو »
 هانركذ ىذلا لوقلا « ٠٠ اتاومأ متنكو هللاب نورفكت فيك : لجو زع

 « اتاومأ متنكو » : هلوق ىنعم نأ نم سابع نباو دوعسم نبا نع

 ٠٠ « )54١( ٠ مكئابآ بالصا ىف الومخ ركذلا تاومأ »

 « ريخآ ىنعم ىلا هانعم رهاظ نع ظفلل حيرص فرص اذهو

 باحصا ةريخ نم نينثا نع هراو هنا مالكلا اذه ةميقو

 ٠ كَم هللا لوسر

 ةراعتسا وهو ازاجم نييغالبلا دنع ىمسملا وه فرصلا اذهو
 ماركلا ةياحصلا دهع نم فورعم نذا ىزاجملا ليوأتلاف ٠ ةيحيرصت
 ىف هتلثما ضعب انب ترم ريثك اذه ريغو ٠ ناسحاب مهل نيعباتلاو
 مالسلا هيلع هليوأت اهرهشأ نمو ٠ ةقرفتم عضاوم ىف لوألا مسقلا
 هعجاريلف روهشم رما اذهو ٠ ليللاو راهنلاب دوسآألاو ضيبألا نيطيخلا
 . (49) هناظم ىف ءاشي نم

 ريجن“و ةيرقل؛ ةيآ ركذي وهو هيوبيس باتك ىف درو ام اهنمو ©
 : لوقيف

 : ىلاعت هلوق راصتخالاو مالكلا عاستا ىلع ءاج اممو 0(

 .(1) « اييف انلبقأ ىتلا ريعلاو « اهيف انك ىتلا ةيرقلا لاساو »
 امك ةيرقلا ىف لعفلا لمعو رصتخاف ةيرقلا لها ديري امئا

 ليللا ركم لب » : هلثمو « انه اه ناك ول لهألا ىف الماع ناك

 ٠ (414) « راهنلاو

 . دوعسلا ىبأ . فاشكلا نم لك ىف ةرقبلا ةروس ىف ةيآلا ريسفت رظني (41)
 ٠ م9 : فسوي ةروس (4)

 *ء #7 : بس ةروس (44)
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 امتاو « قيرطلا مهؤطت نالف ونب : مهمالك نم كلذ لثمو
 0 (:6) )»شي قيرطلا لهأ مهّؤطي

 زاجم نييغالبلا دنع اهتأي بيلاسآلا هذه ىلع ارارم انقلع دقو

 ةيناثلاو « ةيعاقيالا ةبسنلا ىف اهيف زاجملا ءاج ىلوآلا ةيآلا ٠ ىلقع
 ةيسنلا ىف هيف زاجملا ءاج روثأملا لاثملاو ٠ ةيفاضالا ةبستلا ىف

 ٠ ةيعوقولا

 ىنعم ىلا هانعم نع ماهفتسالا جورخ باتكلا بحاص حمل دقو

 : جاجعلا لوق ىف كلذو ٠ ىزاجم

 متلو: ةيفرط ناعم ىف هكال قانا ةيرطتا ويشن نق لاكاك
 ٠ (15) « لبقتسي أمع الو ىضم امع ةريخي نأ دري

 ماهقتمالا اهيف لوأ هيوبيس باتك ىف رئاظن لثملا هذهلو

 نع انثيدح ىف اهنع ثيدحلا مدقت دقو ٠ امهريغو بجعتلاو خيبوتلاب
 ٠ (57) ةاحنلاو نييوغللا نم دئارك هيوبيس

 « ٠. هللاي نورفكت فيك » : ىلاعت هلوك ىف ءارفلا لوق اهنمو و

 نع هفرصو 2 مهقلا بلطل سيل انه ماهفتسالا نأ كردا دقو

 .: لاقف رهاظلا

 ضحلملا ماهقتسالا ىلع ال خيبوتلاو راكنالاو بجعتلاب هجو ىلع ا

 ٠ (584) « نورفكت فيك مكحيو ىا

 نم ىعضول' هانعم نع جراخلا ماهفتسالل اقرط رثكا ءارفلاو

 ء.( ظءؤاس ١١م 7 ١ ) باتكلا (:6)

 . ( ١ / ١١٠ ) باتكلا رظنأ (غ5)

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 060-١7 ) رظنا (ء!)

 . ( م59 / ١ ) فاشكلا رظناو ( ؟6 / ١ ) نآرقلا ىناعم (548)
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 باتكلا بحاص نع ءارفلا) رخأت كلذ ىف بيسلا لعلو ٠ باتكلا بحاص

 لوقي ءارفلاف نمزلا اهب مداقت املك نونفلاو مولعلا روطت ةيرظنب المع

 < هيفا ىذلا ماهفتسالا اشرخم نئاعت هلوقل نف
 ضراألا حيسصتف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نا رت ملأ »

 . (18) « ةرضخم

 ٠ ريرقت ىا )5٠( ٠ ربخ هانعم : لاق

 : لاق (01) « نينبلا ىلع تانبلإ ىفطصإ » : ىلاعت هلوق ىفو

 . (07) « مهل خيبوت هيفو ماهفتسا وه

 مهل لاقي : لاق (08) « مكتابيط متبهذا » : ىلاعت هلوق ىفو
 . (05) « اوطرف ام ىلع اخيبوت كلذ

 حرصي مل ناو ةضيفتسم ةيزاجم تلليوأت ءارفلاب دنع دجن اذكهو

 ثينحلا ىف اهيف لوقلا ًاتلصق دقو ٠ لمرملا زاجملاو + ىلقعلا زاجملاو
 ٠ (00) ءارفلا نع صاخلا

 ريسافتلا باحصأو ءارغلاو هيوديس ىلع رصتقي مل ليوأتلا اذهو

 هآر ام عقدل دثمتلا الأ درن مل نحتو ٠ ريثك مهريغ لب ٠ أ !' نم

 5 9 ةد دك نبا مامالا

 امك درو دق وهو « ءامدقلا دنع زاجملا ظفل دروب ةربعلا تسيلو

 .٠ 5؟ 1. جحلا ةروس (؛ة)

 ٠ (74) نآرقلا ىئناعم (50)

 )١ه( تافاحلا ) ١8 (1-٠

 )0١( ؟ة؟54 / “ ) نآرقلا ىناعم ( ٠

 فاقحالا ةروسم (ه'0) " ) ٠١" ( ٠

 ) )0:4هم( "ترا ) آرقلا ىناعم

 ) )006ةساردلا هذه نم ( 18 ) رظنا ٠
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 ناعم ىلا اهرهاوظ نع ظافلألا قرصب ةربعلا امئاو « ائيآأر

 ٠ .ايظفل نوكي داكي فالخلاف هيفشب هاتتيكا دق'ام اذهو ةيزاجم

 : زاجملا نم فلسلا ةمئا فقوم

 زاجملا ركنا هنا ةيميت نبا مامالا نع ثيدحلا ةمدقم ىف انلق
 زئاكرو تاسماعد ةدع ىلع هراكذا ىنبو 4 ميركلا نآرقلا ىفو ةعللا ىق

 ٠ ثلاثلا نرقلا دعب زاجملا ةتادح. ايهنم اصلختسم

 نا ليلدلاب انتبثأاو « ةكادحلا هذه ةركف ليلق ذنم انشقان دقو
 ٠ ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف هانعمو هظفلب فرع زاجملا

 ادحأ نأ ةيميت نبا مامالا اهيلع زكترا ىتلا تاماعدلا نس ناكو -
 اولوقي مل نيثدحمو نيرسفمو نييوغلو ءاهقفو نييلوصا : فلسلا نم
 لوا دقو دمحا مامالا الإ ةفينح وبأ الو كلام الو ىعفاشلا ال زاجملاب

 زاجلملا ةركئاد نع هجرخي اليوأت دمحأ مامالا نع درو ام ةيميت نبا .

 ٠ (65) ىحالطصالا

 ةدذسص نم نيترقف ىلع ةباجالا قياسلا انثيدح نمضت دقو

 ةباحص نع هةانعمب اماو هظفلب اما ةدورو انتيثشأ ثيح ىوعدلا

 بلغ نمم نيرسفملاو ءايدآلاو نييوقللا نعو « مهيعباتو هللا لوصر
 ٠ ىربطلا ريرج نباك روثأملاب ديقتلا مهريسفت .ىلع

 نييلوصآلا فقوم اهيف فرعن ىرخأ ةرقف ىلع بيجن ىتأي اميفو
 ىفو ةغللا ىف اعقاو زاجملا ةيضق نم فلسلا نم مهريغو ءاهقفلاو
 5؟ عقاو ريع مأ ثيدحلاو ميركلا نآركقلا

 ىعفاشلا مامالا نع ثيدحلا عرفلا اذه ةمدقم ىف ىتأيو
 ايفلسو 2 لوألا زارطلا نم اهيقفو ايلوصأ هرابتعاب ةتع هللا ىضر

 .٠ بهذملا ةهجي نم وأ رصعلا ةهج نم ةيفلسلا انربتعا ءاوس اقيرع

 ٠ نيودتلا رصع ىف ىأرلا هيلع رقتسا ام رابتعاب ىأ (61)
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 : زاجملاو ىعفاشلا مامالا

 : ىعفاشلا مامالا نع ةيميت نبا مامالا لوقي

 مل هقفلا لوصأ ىف مالكلا درج نم لوأ وه ىعفاشلا اذهو »
 ٠ (هال) « ةقيقحلا ظفلب ملكت الو « ميسقتلا اذه مسقي

 ركذي مل ىعفاشلا نا ةيميت نبا مامالا دارم ناك اذا : لوقنو
 ىف لوعن ال اننكلو ٠ ام دح ىلا حيحص همالكف هنيعب زاجلملا ظفل
 زاجلملا ٍظفل هلامعتسا ىلع زاجملا نم ىعفاشلا مامالا فقوم ةفرعم
 : ىلع لوعن امناو هسفن

 برعلا مالك ىف زوجتلا ةهج ىلا ىعفاشلا مامالا نطف له
 ؟ نطفي مل مآ هلاونم ىلع لزانلا هللا مالكو

 نطف ناو ٠ لاق اميف ةيميت نبا مامالا عم قحلاف نطفي مل ناف
 داهتجا درجم ةيميت نبا مالك ىقبيو « هيفاخم نم هريغ عم قحلاف
 ٠ لوبقلا نم لخ

 سايقملا اذه ىف لداجيس ناك ةيميت نيا مامالا نأ دقتعا الو

 ٠ هيرضاعم نع هاوس دحلا نع فرغي مل امب لدجلاو ةرظانملا

 : دهاش ريخ ةلاسرلا

 لوصا ىف هتلاسر هنع هللا ىضر (08) ىعفاشلا مامالا عضو

 اهمسي ملو « ةلاسرلا » ب اهامسو عيبرلا هذيملت هنع اهاورو هقفلا

 هقفلا لوصا ىف ىفلم فلّؤم لوا ىهو ٠ (095) مسالا اذهب ىعفاشلا
 ٠ ءماملعلا عامجاي

 ( م6 ) ناميالا (ه0)
 . ه 5١64 ماع فورعم وه امك ىعفاشلا مامالا ىفوت (04)
 ٠ ثأارتلا راد ط ركاث دمحم دمحأ ذاتسألا ققحملا ةمدقم رظنت (69)
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 جهنملا لوصألان ىف هتلاسر بناجي ىعفاشلا مامالا عضو دقو

 ٠ اذه انموي ىلا هدعب نم هقفلا لوصأ ىف نيبتاكلاو نيثحابلل

 لوقلا ديف لطف دلل :ثعبألا هفااسز نق ةنيلجلا فطنارتل قو
 هب هللا لزنل ىذلا ىيرعلا ناسللا صئاصخل هيف ضرعو نايبلا ىف
 ةينايب لئاسل ىعفاشلا مامالا ضرع ثحبملا اذه ىفو زيزعلا هباتك
 ”ءاهقفلاو نيدلوصالا ميدج دلع زاجلل كايف نق تدعو ةدعب كنرع
 ٠ مهسفنأ نايبلا ءانملعو

 زاجملاو ةقيقحلا ركذي مل ىعفاشلا مامالا نا : لوقن قحللو
 .ةيزاجملا لكاسملا ميمص نم ىه قكافحو الوصأ ررق امنأو 2 امهيظفلب

 : هلوق نم اصوصن كاهو

 : ىلوا ةرقف

 برعلا ناسل عاستا

 هملعت الو اظافلأ اهرثكآو « ابهذم ةنسلألا عموأ برعلا ناسلو »

 ىلع ءىش هنم بهذي ال هنكلو « ىبن ريغ ناسنا هملع عيمجب طيحي
 )5١0( ٠ « هفرعي نم اهيف ادوجوم نوكي ىتح اهتماع

 : ةرقفلا هذه عم ةفقو

 : قكاقح ثالث ةرقفلإ! هذه ىف ررقي ىعفاشلإ! مامالا !ذ وه اه

 ابهذم تاغللا عسوأ « مهتغل ىنعي ) برعلا ناسل نأ : ىلوألا ج

 1 ٠ اظاقلأ اهانغاو

 ةغللا عومجم ىواسي برعلا ةغل نم درف لك هلصحي ام نأ ©
 ٠ ةمآلا عومجم نم دحاو درف هلصحي مل ىذلا

 ) )1١ركاش دمحم دمحأ ذاتسالا قيقحت ( 49 ) ةلاسرلا ٠
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 داورلا دنع عاش ريبعت برعلا ناسمل عاستا : ىلوألا ةقيقحلاو
 هيوبيسف نْييلوصألاو داقنلاو ءابدآألاو ةاحنلاو نييوغللا نم لوألا

 حلطصملا اذه نم اوذخت؛ مهريغو دربملاو ةبيتق نباو ةدبع وبأو ءارغلاو
 تتفل ىتلا ةيزاجملا بيلاسألا ضعب هب نورسفي اليلعت « عاستالا »
 عاستالاو ٠ ميركل نآرقلا ىف درو امو برعلا نع روثأملا نم مهناهذأ
 « ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا ىف زاجملا اهنع دلوت ىتلا ةاونلا ناك
 « القتسم انف اهبعش لكب ةغالبلا تراص نأ ىلا ٠ ةيدقنلاو ةيبدألاو
 لحو « لكاوألا داورلا هلمعتسي ناك ىذلا عاستالا حلطصم ىفتخاو
 ٠ ىرخأ ةيغالب نونفو زاجملا حلطصم هلحم

 وهو ىعفاشلا مافالا لثم لجر نع بيغتل ةقيقحلا هذه تناك امو
 ٠ اهقفو املعو ءاكذ وه نم

 ةلاقم ىهف « ىبنالا برعلا ةغلب طيحي ال » ةيناثلإ ةقيقحلا اما

 هدعب نم نويتاكلا اهلقانتو ٠ ىعفاشلا مامالإ نع الا فرعت مل

 )5١1( ٠ سراف نباك
 : ةيناث ةرقف

 هبشلا نم قاو برعلا ناسلب ملعملا
 ىبرعلا ناسللا ملعت ةرورض اذه دعب ىحعفاشلا مامالا ررقيو

 : لوقيف نآرقلا هب لزن ىذلا

 « ”بردل5) ناسلب لزن نآرقلا نا نم تفصو امي تادب امنإو »

 ناسل لهج دحا  نآرقلإ باتكلا ملع لمج حاضيإ نم ملعي ال هنال

 هملع نمو « اهترفتو « هيناعم عامجو « هعوجو ةرثكو 2« برعلا
 ٠ (59) « اهتاسل لهج نم ىلع تلخد ىتلا هبشلا هنع تفتنا

 نويلوصأآلا اهددر ةمهم ةيلوصا ةدعاق ىعفاشلا مامالا عضو اذهبو

 )51١( ىبيحاصلا رظني ) ١١١ ( رقص دمحأ ديسلا قيقحت ٠

 ةلاسرلا (5؟) ) ٠ه (.
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 ىف رحبتلا .ةرورض نم داهتجالاو ريسفتلا .باب.ىف هدعب نم .مهريغو
 طابنت سا ىف داهتجالا وأ ريسقتلا ىطاعتي نمل ةيبرعلا ةغللا ةفرعم
 ءا(كل0) ماكحألا

 : ةثلاث ةرقف

 ؟ برعلا هللا بطاخ فيك

 : هنع ىلاعت هللا ىضر مامالا لوقي اذه ىقو

 نم فرعت ام ىلع اهناسلب برعلا هياتكب هللا بطاخ امناف »
 نا هترطف ناو ٠ اهناسل عاستا اهيناعم نم فرعت ام ناكو اهيتاعم
 ارهاظ اماعو ٠ ٠ رهاظلا ماعلا هي داري !ارهاظ اماع هنم ءىشلاب بطاخي

 هب بطوخ ام ضعبي اذه ىلع لدتسيف صاخلا هلخديو ماعلا هب داري
 هنآ هقايس ىف فرعي ارهاظو « صاخلا هب دارب ارهاظ اماعو ٠ هيف
 هطسو وا مالكلا لوأ ىف هملع دءجوم اذه لكف ٠ هرهاظ ريغ هب داري
 .٠ (551) « ةرضآوأ

 : ةرقفلا هذه عم ةفقو

 هللا ىضر ىعفاشلا مامالا نأ ىلع ةلدالا عطقا نم صنلا اذه
 باتك ىفو « ماع هجوب ةيبرعلا ةغللا ىف زوجتلا تاهج كردي ناك هنعأ
 ىلع زكرن نأ نآلا انمهيو .٠ صاخ هجوب اهب لزن ىذلا زيزعلا هللا
 .٠ هرهاظ ريغ هب داري هنأ هقايس ىف فرعي ارهاظو 2 : هلوف

 زاجملا روص لك اهتحت جردنت ةيلك ةدعاق ربتعت ةرابعلا هذهف '
 اذه ىضتقي ضتقمل رهاظلا نع فرصلا هيف متحتي امم زاجملا ريغو
 . (1060) فرصلا

 ٠ ( داهتجتلا ثحبم ) : ىدمألل ماكحالا 3

 00 24( هوب ) ةلاسرلا (34)
 ءاجو : لثم ىعقاوو ىلقعو ىعرش : عاونا رهاظلا ةدارا نع فراصلا (16)

 ةعاسلا وهو هللا رمآ نأ عقاولا نال هّلا 'رمأ ىتأ : و « ةتيدملا ريمألا ىنب « كبر
 ٠ دعب تأي مل
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 ٠ ةدرفمو ةليثمتو

 رمآلا جورخ هنمو هتاقالع لكب لسرملا زاجملا اهتحت جردتيو ©
 5 بلطلا هد دارملا ريخلاو ماهفتسالاو ىهنلاو

 .٠ هتاقالع لكب ىلقعلا زاجللا اهتحت جردتيو ©

 . ضيرعتلاو ةيانكلا هتحت جردنتو ©

 ىنعملا ةدارا نع ةفراصلا زاجملا ةئيرقل دهم نم لول ناك هنع ىلاعت
 : هنع هللا ىهفر هلوق ىف كلذو « ىلصالا ئوغللا

 ىغون لمشي !ذهو « هرهاظ ريغ هب داري هنأ هقايس ىف فرعي »

 : ةتيرقلا

 ٠ مالكلا ىف دوجو اهل ىتلإ ةيظفللا ه

 ىف ةروص اهل سيل ىتلا لاوحآلا نم مهفت ىتلا ةيونعملاو ©
 ٠ مالكلا

 مامالا هيف شاع ىذلا نمزلا ىف مدقتم دئار نم رظتنن ال نحنو

 نمو فلسلا نم وهو ٠ ىعفاشلا مامالا لاق امم رثك؛ هنع هللا ىضر

 : ىتأي ام مامالا تاليثمت.

 : صاخلا هب دارملا ماعلا ©

 اهلهأ امعطتسا ةيرق لها ايتا اذا ىتح ) : ىلاعت هلوق هنم

 ٠ (55) « امهوفيضي نأ اوبأف

 ك0

 . ( لال ) فيكلا (دك)
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 لها امعطتسي مل امهنأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو » : مامالا لاق

 .٠ (19) « ةيرقلا لك

 اهلهأ لك ال ةيرقلا لهأ ضعب ىلع عقاو ماعطتسالا نأ ىنعي

 ٠ صاخلا هنم ادارم اماع ءاجف

 : ىلاعت هلوق هنمو

 نم نوعدت نيذلا نا : هل اوعمتساف لثم برض سانملا اهيأ اي »

 . (548) « .. هل اوعمتجا ولو « ابابذ 'وقنخي نل هللا نود

 دنع نيبو ٠ مهلك سانلا ىلع ماع ظفللا جرخمف » : مامالا لاق
 ضعب جرخملا ظفلل ؟ذهب داري امنا هنأ مهنم برعلا ناسلب ملعل؛ لها

 هللا نود نم وعدي نم ال؛ اذهب بطاخي ال هنال ؛ ضعب نود سانلا

 ريغو « مهلوقع ىلع نيبولغملا نينمؤملا نم مهيف نال -.. املا
 ٠ (39) « اهلا هعم وعدي ال نمم نيقلابلا

 ظفللا ةلالد صيصخت ىف مامالا هيئا دئتسأ ىذنا ليلعتلا اذهو

 سا للا ظفلا نال ؛ رهاظلا ةدارإ نع ةفراصلا ةنيرقلا وه ماعلا
 5 رحاظلا بسح دارفألا عيمج لعشي ماع سنج

 : ةردصلا هذيب تايآل“ نم ةفئاطل نودع "ذح دعو

 )7١( هانعم هقايس نيبي ىذلا فنصلا

 داكت هذه نا بيرق لوقلا انل قيس هنأب انه ركذا نا بحاو
 'ذع ىلع ءانب  ىعفاشلا مامالا ناو « زاجملا ةنيرق ىف اصن نوكت
 ٠ هعون ناك ايا زاجملا نكارقل احضإاو اديهمت دهم نم لوأ وه

 ٠ ( 48 ) ةلاسرلا (ة0)

 7٠١ ٠ : جحلا ةروس (ددر
 5٠١ ( ٠ ) ةلاسرلا (ة9)

 ٠ ( 59 ) ةلاسرلا (70ر
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 ىلع ليلد قدصأ ناونعلا اذه تحت مامالا هركذيس امو

 .٠ ةاآنلق ام

 تايآلاب اهركذ ىتلا ةدعاقلا ليصأت ىلع مامالا دهشتسا دقف

 : ةيتآلا

 نودعي ذأ رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا نع مهلأساو » جه

 . (ال١) « .. تيسلا ىف

 نع مهتلأسمب رمآلا ركذ هؤانث لج. ؟دتباف » : مامالإ لوقي اهيفو

 هنأ ىلع لد تبسلا ىف نودعي ذ' : لاق املف « رحبلا ةرضاحلا ةيرقلا
 ناودعلاب ةقساف الو ةيداع نوكت ال ةيرقلا نال ؛ ةيرقلا له! دارا امنا

 نيذلا ةيرقلا لها ناودعلاب دارآ امناو « هريغ ىف الو تبسلا ىف
 زوكت ال ةيرقل' نال » : هلوق ىعم لمأتف « نوقسفي اوناك امي مهالب

 حيرص صن اذهف « هريغ ىف الو تبسل؛ ىف ناودعلاب ةقماف الو ةيداع

 . رهاظلا نع ةفراصلا زاجملا ةنيرق ىف حضاوو

 دعي انأشناو ةمللظ تنأك ةيرق نم فعمصق مكو » : ىلاعت هلوقو

 ٠ (78) « نوفكري اهنم مه اذا انساب اوسحا املف ٠ نيرخآ اموق

 :لاقف ةروكذملا ةيآلد ىنعم لثم ىف ةيآلإ هذه ىلع مامالا قلع دقو
 اعلف ةيرقلا محق ركذف ٠ اهلبق ةيآلا ىنعم لثم ىف ةيآلا هذهو »

 ىتلا اهلزانم نود اهلهأ' مه امنا مئاظلا نا عماملل ناي ةملاظ اهنإ ركذ

 ٠ ملظت ال

 دنع سأبلا ميلاسحا ركذو « اهدعب نيئثشنملا موقلا ركذ الو

 نم سأيلا فرعي نم سأيلا سحا امنا هنا ملعلا طاحا  مصقلا

 , (7:) )ع نييمدأالا

 ( ”ه* ) فارعألا ةروس (ال١ا)

 . ( 515-50 ) ةلاسرلا (/0)

 . ١1؟ س١1 : ءايبنألا ةروس () .

 ٠ ا" : ةلاسرلا (7)
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 دقف « راهنلا ةعئار ىف سمشلا نم رهظأ انه ىزاجملا ليوأتلا
 رهاظلا اهنم دري مل ةيآلا ىف ةيرقلا نأ هنع هللا ىضر مامالا حضوأ

 2 قسفت الو ملظت ال  رهاظلا اذهب . اهئال ةنكمألاو لزانملا وه ىذلا

 ٠ نييمدآلا نم لهاآلا دارللا امناإو ٠ سابلاب سحت الو

 ٠ ىرت امك رهاظلا ةدارا نع ةفراصلا زاجملا ةنيرق ىه هذهو

 اوديزي مل زاجملا نئارق نع اوملكتو دعاوقلا اودعق نيح نويغالبلاو
 لكم ىف زوجتلا» نايبل اودصت نيح ائيش ىعفاشلا مامالا لاق ام ىلع
 ٠ ميظعلا مامالا اذه هللا محرف ٠ تايآلا هذه

 نأ عم نيتقباسلا نيتيآلل هب نونع امع !ريسي افالتخا فلتخي ناونعب

 ٠ (ال0) دحاو مظن نم ثالثلا تايآلا

 : ىلاعت هلوق ىهف ةيآلا اما

 اناو « اهيف انلبقا ىتلا ريعلاو « اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأساو »

 ٠ (7/5) « نوقداصل

 : وهف ناونعلا امأو

 ةرهاظ نود هنطاب ىلع هظفل لدي ىذلا فنصلا

 ىف مظنلا مادام نيناوذعلا نيب فلوخ اذثامل : نآلا لعاستنتو

 ؟ ادحتم ثالثلا تايكلا

 ىف مامالا هلاق ام ركذ دعب ىلا لؤاستلا اذه ىلع ةباجالا ءىجرتو

 : ةيآلا هذه

 فلتخت ال « اهلبق تايآلا ىنعم لثم ىف ةيآلا هذهف » : هلوق اذهو

 لك ال ةغايصلا ةدحتم مامالا رظن تفقوتسا ىتلا عضاوملا نأ دصقأ (؟0)

 ٠ تايآلا مظن

 ٠ م17 : افسوي ةروس (ا/)
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 نوبطاخي امنأ - فسوي ةوخإ! ىنعي . مهنإ « ناسللاب ملعلا لهأ دنع

 نائبني ال ريعلاو ةيرقلا نال « ريعلا لهاو « ةيرقلا لهأ ةلأسمب مهابآ
 ٠ (الا/) « مهقدص نع

 ةنيرق ركذ ىلع صرح مامالإ نأ ىلا ريشن نا لوقلا, ةلفان نمو
 ال لاق امك  ريعلاو ةيرقلاف ٠ رهاظلا ةدارآ نع ةعناملا زوجتلا
 لهأو « ةيرقلا لهأ مهربخي ىذلا امنأو ٠ فسوي ةوخا' قدصب ناربخي

 مل ناو زاجملا ةنيرق نايب ىف احضاوو احيرص اصن اذه سيلا ٠ ريعلا
 ؟ ازاجم هنع هللا ىضر همسي

 ةقباسلا تايآلا نأ هيف ىل ادب ىذلاف <« ناونعلا ىف فلاختلا اما

 ٠ مالكلا ىف ةروص اهل ةيظفل ةنيرقلا اهيف تعاج فسوي ةيآ ىلع

 + ةيعلا الا لؤمفي ن8 تو قعيج رجلا ةرضاختا ةيزقلإ ةنكق

 اهنم مه !ذا انسأي 'وسحأ املق » : ىلاعت هلوقب تنيب مصقلا: ةبآو

 ٠ ىرت امك ةيظفل نيعضوملا

 بيظفل لدف دارملا نيبت ةيظفل ةنيرق هيف ركذت ملف فسوي ةيآ اما
 ٠ هنع هللا ىضر هسفن مامالا لاق امك اهرهاظ نود اهنطاب ىلع

 رهاظلا ةدار: نع فراصلا قايسلا نيب قرفي نا دارأ مامالا ناكو

 قرف نم لو' كلذب وهو عضوم لك عم قستي امب ناونعلا ىف فلاخف
 'ذه ىف عزاني ادحا لاخا الو « ةيلاحلاو ةيظفالا زاجملا ىتنيرق نيب
 ٠ حضاوو رهاظ هنال مهفلا

 نم وهف ليواتلا اما زاجملا ظفل وه انه مامالا هلقي مل ىذلا نإ
 ىف رثؤي مل هناف زاجملا ظفل لمعتسي ملل هنوكو ٠ عازن الب زاجملا ليبق

 ٠ 55 : ةلاسرلا (ا/ا/)
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 ٠ لوقت ام ىلع ىوق ليلد انه هنع
 : زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقتو ىعفاشلا مامالا

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا نع انثيدح نم مدقت اميف انيأر

 دجن ملأ نكلو « ةلاسرلا ىف اذبن هنم درواو ىزاجملا ليوأتلا فرع هنأ

 ميسقت ىلع - ةحارص هيف صني ام الو ؛ زاجلا مساب اهيرصت هل
 هنم مهقي ةلاسرلا نم هنع هانلقن ام لكو ٠ زاجملاو ةقيقحلا ىلا, مالكلا

 ٠ (9/8) ميسقتلا كلذ

 نمم تابثالا تاقثلا ةمكآلا هنع اهلقن اصوصن انه  ضرعنو

 - مامالاب مهدهع برقب  فرعاو « ةيميت نبا مامالا نم انمز قبسأ مح
 ٠ ةيميت نبا مامالا نم هاواتفو ةيملعلا هسلاجم ىف مامالا هلاق امب

 ىف اصوصن هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا نع نواقتي مهانيآر اننال

 ١ زاجللا ةنيرقى دع فقوو « ةقيقحلا نيبو هنيب زيمو هانعمو هظفلب
 ىف رود زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت  هدنع ميسقتلا اذهل ناكو

 : ىتأي اميف هارن ام اذهو ٠ ةيهقفلا هئارآو هتاداهتجا

 : ةيعرشلا تاحلطصملا ىف ىعفاشلا مامالا ىار

 : تاحلطصملا هذه نأش ىف نوفلتخم لوصألا ءاملعو ةاكزلا

 اهيناعم نم عرشملا اهلقن ةيوغل تازاجم اهنا : لوقي نم مهنمف ©

 جحلاف ٠ ةيوفغللا ىناعملا ةظحالم عم ةيعرشلا اهيئاعم ىلا ةيوغللا

 ةداببعلا وه صاخ دصق ىلا عراشلا هلقن « دصقلا قلطم وه ةغل

 ةقالع نم عرشلاو ةغللا نيب ام لقنلا ةذه ىف ايعارم ٠ ةفورعملا

 ىتوهش نع كاسمالا ىلا عراشلا هلقن ٠ كاسمالا وه ةثل مايصلاو

 ٠ ةرشابم عرفلا اذه لبق يعفاشلا مامالا نع هانلقن ام تكش نا رظنا (ع078)
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 نم ىعرشلاو ىوغللا نيينعملا نيب ام ةظحالم عم جرفلاو نطبلا

 ال ةصوصخملا ةدابعلا ىلا اعرش تلقن ءاعدلا ىه ةخل ةالصلاو

 ىلع ةلمتسشم ةالصلا نال ؛ تالص نم ةيعرشلا ةالصلاو ءاعدلا نيب

 ٠ عاعدلا

 ىذلا صوصخللا لاملا ىلإ عرشلا امهلقنف ءامنلا ةغل ةاكزلاو

 ةسام محرر ىعرشلاو ىوغللا ىنعملا نيبو ٠ ءارقفلل ءاينغألا هجرخي
 . ىكزملا لاملا ىمنت اعرش  ةاكزلا» نال

 ةركتبم ةيعرش قئاقح تاحلطصملا هذه نأ : لوقي نم مهئمو ©

 ىنعملا ةظحالم نود ةيعرشلا! ىناعملا ىلا ةيوخللا ىناعملا نم عراشلا اهلقن

 ٠ لوألا عضولاب هل ةلص ال فئاتسم ديدج عتو ىهف « ىوغللا

 نيذلا مهف « ةلزتعملا ىلا نييلوصألا دنع وزعم ىأرلا اذهو
 ىهف ايناث اعضو ةعوضوم  ةيعرشلا تاحلطصملا هذه اهنا : اولاق

 ٠ اهيف زاجم ال ةيعرش قئاقح

 ريغ ىف اهلمعتسا عراشلا نال ةيوغل تازاجم اهنأب لوقلا, امأ
 , (الوه) نيققحملاو روهمجلا بهذم هنا !ولاق دقف ةقالعل هل تعضو ام

 توتبملا لقنلا ىلع ةيوغن تازجم اهنأب لوقلا :اوحجر دقو
 هيفف زاجملا امأ ٠ ىوغللا ىنعملل لامها هيف لقنلا نأب ةغللاب ةلصلا
 رابتعالاب ىلوأ لامها هيف سيل امو ىوغللا ىنعملل رابتعاو لامعا
 . )8٠0( لامها هيف امم

 حتاوف ىلع توبثلا ملسمو )١75( نابصلأ ىلع ىبابنالا ةيشاح رظني (94)
 .( ؟”5“*) تومحرلا

 عمج ىلع ىتانبلا ةيشاحو )١75( نابصلا ىلع ىبابنالا ةيشاح رظنت )4١(
 )1/١"( ٠ ىكبسلل عماوجلا

 ( زاجملا 4 )
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 مامالل لهف ٠ عرفلا هذه ىف ليق امل ةنيمآو ةزجوم ةصالخ هذه
 ؟ هيار وه امو ؟ اذه ىف ىار هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 دعب لاق دقف « طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا هلاق اميف رهظي اذهو
 : فالخلا اذه ىكح نا

 ةيوغل تازاجم اهنأ ىف حيرص مآلا ىف ىعفاشلا صنو : تلق »

 )8١( ٠ « مالا بيترت ىف ناتنلا نب' لاق

 : زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا زوجي ىعفاشلا مامالا

 نييلوصألا نيب قافتا عضوم وه زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت
 امك زاجملا ىركنم نال « مهنم مظعألا داوسلاو روهمجلا ىار وه وا
 اما روهمجلا دنع ظفللاف ٠ نيديلا عباصأ ىلع دعت داكت ةئف مدقت
 دحاولا ظفللا ةلالد ىف نوفلتخم مهنكلو )8١( ٠ زاجم اماو « ةقيقح
 . اعم زاجملاو ةقيقحلا ىلع

 اوركذ دقو ٠ زاجا نم مهنمو 2« روهمجلا مهو « عنم نم مهنمف
 دكؤي وهو ٠ فالخلا اذه ىف ىعفاشلا مامالا بهذم عضوم ريغ ىف
 هانعمو هظفلي زاجملا فرع دق ىعفاشلا مامالا نأ نم هددصب نحن ام

 نيب عمجلا ةلأمم ىف لوقي ةينايبلا ةلامرلا ىف نابصلا ةمالعلاف
 : زاجملاو ةقيقحلا

 لوق ىلع لك شم ىقيقحلا ةدارا نع ةعئاملا ةنيرقلا رابتعا »
 ىقيقحلا نيب عمجلا زاوجب هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا انماما
 . (8*) « ةدحاولا ةملكلاب ىزاجملاو

 مامالا لوق لعجت هذه ةعناملا ةئيرقلا رابتعا نا : لوقي نأ ديري
 ىنعملل ةملكلا صصختو ىقيقحلا عئمت ةنيرقلا نآل ؛ الكشم ىعفاشلا

 . زاجم الو ةقيقحب سيل وهف لمعتسملا ريغ اما لمعتسملا ظفللا دارملا (81)
 : ه 1705 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىعفاشلا نابصلا ىلع نب دمحم وه (85)

 ٠ (148) اهلاجري فيزعتلاو ةغالبلا مولع خيرات
 . (١؟5) ةينايبلا ةلاسرلا (8)
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 ىزاجملا ىنعملاو ىقيقحلا ىنعملا نيب عمجلا نأ : لاقي فيكف ىزاجملا
 ٠ ازئاج

 مالكلا اذه ةينايبلا ةللاسرلا حراش ىبابنالا خيشلا بقعت دقو
 : لاقف

 ةنئيرقلا ةذه رابتعا مدع روكذملا عمجلا راوج ىضخقم ذا »

 وست اهدوجو عم فيك ذا ق اهرابتعا دنع - عمجلا ىنعي  هعافترال

 «6)814(٠ لاكشالا هجو وه اذه ؟ .ىزاجملا عم ىقيقحلا ىنعملا ةدارا

 : لاق مث

 ىف  نابصلا ىنعي . هسفن فئصملا حرص دقف « لاكش! الو »

 ال هققاو نمو هئع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا نأب ماصعلا ىشاوح

 ٠ (84) « زاجملا ىف ةعناملا ةنيرقلا نوطرتشي
 : لاق ىذلا ىوونلا مامالل ىعفاشلا مامالا نع لقنلا اذه ازع مث

 ىعقاشلا سيلو باحصألا بهذم وه ىزاجملاو ىقيقحلا نيب عمجلا نا

 ٠ (85) ىشكرزلل طيحملا رحبلا ىف هيلع صوصنم اذه نأب حرصو هسفن

 ىقيقحلا نيينعملا نيب عمبلا زاوج نإ لوقنلا هذه ىنعمو
 ىلع ىنيم بهذملا اذه ناو م« هباحصاو ىعفاشلا بهذم وه ىزاجملاو
 ىزاجملا ىلع لمحلاف ةئيرقلا دنع اما ٠ ةئيرقلا طارتشا مدعب لوقلا
 ٠ هيف عازن لك

 ةنيرقلا مدع دنع ظفللا نوكيو ٠ اهؤافخ ةنيرقلا مدع لثمو
 ضعب لاق اذكه ٠ لمجملا كرتشملا ليبق نم اهئافخ دنعو

 ٠ ىرأ اميف بئاص لوق وهو « (845) نييلوصألا

 ؟ ىواستلا دنع ىلو' امهيآو

 ظفللا ةئالد ءاوتسا دنع ىعفاثلا مامالل ايار نويلوصالا ركذو

 . . ٠ (١؟5) ةينايبلا ةلاسرلا ىلع ىبابنالا ةيثاح (84)'

 ىفصتسملاو (1077) ةينايبلا ةلاسرلا ىلع ىبابئالا ةيشاح رظني (44)

 )91١19/١( ٠ ىكبسلل عماوجلا عمجو (؟"١869/1) ىلازغلل



 هم ألك

 مامالا نأ هادؤم رخآ ايار ىزاجملا ىنعملاو ىقيقحلا ىنعملا ىلع

 اذه ىكح دقو ٠ ىلوا ىزاجملا ىنعملا ىلع لمحلا نا لوقي ىعفاشلا

 قباسلا هيار فلاخي  ىرت امك وهو « 43 هتلاسر ىف نابصلا ىئرلا

 ريرحت ىلا ةجاح ىف رمآلاف ؟ ىواستنا دنع امهنيب عمجلا ىري هنأ نم

 ٠ نايبو

 : نابصلا مالكل ىبابنالا دقن

 ىف ىفارقلا نع القن نابصلا هلاق ام ىبابنالا خيشلا دقن دقو
 : لاقف حيقنتل ١ حرش

 لوقلا وزع ةهج نم ةذخاؤم فنصملا مالك ىف نأ رهظي نكل »

 رحبلا ىفف ٠ ىعفاشلا مامالا ىلا ىزاجملا ىنعملا ىلع لمحلا ةيولوأب

 : هصخلم ام ىشكرزلل طيحملا

 ضعب ىف دهاعتت ةقيفحلاو لامعتسالا ىف زاجملا بلغ اذا اماو
 لصاللا بسحب ةحجار اهنال ؛ ىلوأ ةقيقحلا ةفينح وبأ لاقف « تاقوألا

 ىلوأ زاجملا : هابحاص لاقو « هب ةربع ال ضراع رم ةحوجرم اهنوكو
 ملاعملا ىف مامالا راتخاو ... هيف ؛رهاظ لاحلا ىف احجار هنوكل

 رخأآلا ىلع حجار امهنم الك نآل امهءاوتس' جاهنملا ىف ىواضيبلاو
 ةبلغلاب زاجملاو ةحجار ىنعي ةلاصآلاب ةقيقحلاف « هجو نم
 اذهو ٠ ةينلاب الا امهدح1 ىلع لمحي الو نالداعتيف حجار ىنعي -
 كلذ ىزعو يدنهلا ىفصلا لاق « نيحجرملا لداعت توبث ىلع فقوتي
 . (ما/) « ىعفاشلا ىلا

 ىري ىعفاشلا مامالا نأ رحبلا ىف ىشكرزلا هركذ ام لصاحو
 زاجملا ةيولوا ىري هنا ال زاجملاو ةقيقحلا لداعت نيتلالدلا ىواست دنع
 ٠ ةقيقحلا ىلع

 : لوقي ذأ ىبابنالا ةمالعلل هب حرص ام اذهو

 ٠ (194) ةينايبلا ةلاسرلا رظنا (41)
 ٠ (١ا/6) ةينايبلا ةلاسرلا ىلع ىبابنالا ةيشاح رظني (41)
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 لوقلا وه ىعفاشلا مامالا ىلا ىزع ىذلا نأ ىف حيرص اذهو
 نوكي لوقلا ال هركذ فلاسلا (88) ثلاثلا لوقلا وه ىذلا لامجالاب

 ٠ (41) « فنصملا عينص ديقي امك ىلوأ زاجملا

 ال امي ىعفاشلا مامالا ىلا بسنت ةددعتمو « ةحيرص لوقن هذهف
 اظفل زاجملاو ةقيقحلا فرع هنع هللا ىضر هنأ كشلل الاجم عدي
 هذهل نيلقانلا نا لاقي دقو ٠ ةيهقف اماكحا امهيلع بترو ٠ ىنعمو
 هفوقو نوكيف ؟ انمز ةيميت نبا مامالا نع رخآتم وه نم مهنم لوقنلا
 « هيجو لوقلا اذه ٠ نورخاتملا هلوقي امم حصا ىعقاشلا ءارآ ىلع
 نمم وهو ىودزبلا مالسالا رخف هركذ ام اهنم ىرخأ ةلدأب عوفدم هنكلو

 ةيميت نبا مامالا نم قبصأ وهف « ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف شاع

 : مالسالا رخف مامالا صن كيلاو ٠ نينرق نم رثكأب

 ريرحتلإ ظفلب عقي قالطلا نأ : هللا همحر ىعفاشلاإ لاقو »

 ةسمئأ نم دحآ عنمي ملو ٠ ١زاجم قالطلا ظفلب عقي قاتعلاو ازاجم

 ٠ (89) « زاجملا لامعتساا نع فلسلا

 : نادهاش هيف أنلو ريدقتو نزو لك هل مالك اذهف
 مامالا ىلا زحلملاب لوقل! ةيسن ةحارص تبثي هنأ : امهلوأ

 ٠ ةيميت نب دمحأ مامال! هافن ام اذهو ىعفاشلا

 لامعتسا' نم اوعنمي مل مهنا فلسلا نع ىكحي هن٠ : امهيناثو

 فقلسلا نوكي نم ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف شاع لجرو « زاجملا

 ةباحصلا نم ىنأثلا ليعرلاو لوألا ليعرلا ىوس مهنع ىكحي نيذلإ

 ٠ مهيعباتو نيعباتلاو

 نرقلا ىف شاع لجر فلسلا بهاذمب ةيارد رثكأ وه نمو

 ٠ ةقينح ىبأ مامالا بهذم وهو ىلوأ ةقيقحلا : ىه ةثالثلا لاوقألا (44)

 لداعت ىأ لامجالا وه : ثلاثلإ لوقلاو ٠ هيبحاص بهذم وهو « ىلوأ زاجملاو

 ٠ ىحفاشلا مامالا بهذم وهو زاجملاو ةقيقحلا

 وهو ( 55/1١ ) ه 541 ةنس ىفوتملا ىودزبلا مالسالا رخف لوصأ رظني (م6)

 ٠ مهييلوصأ رهشأو ةيفنحلا ةداسلا نم لضاف ملاع
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 رخاواو نماثلا نرقلا ةيادب ىف ةيملعلا هتايح شاع رخآ مأ سماخلا

 ؟ عياأسلا نرقلا

 مالسسالا رخف لوصأ ىلع رارسالا فشك (10) بحاص لاقو

 : ةيميت نبا مامالا ىرصاعم نم وهو

 انباحصأ لئاسم ىف ريثك ةيعرشلا ظافلألا ىف زاجملا لامعتسا »

 ريرحتلا ظفل ةراعتسا زيجي هللا همحر ىعفاشلا اذكو . ةيفنحلا ىنعي

 لامعتسا نع فلسلا نم دحأ عنتمي مل اذكو ٠٠٠ انبهذم وه امك قالطلل

 نيب لصفلا اذه ىف فالخ ال نأ تبثف ةيعرشلا ٍظافلألا ىف زاجملا

 )1١( ٠ « روهمجلا

 هيلا هوبسن ام هنع اوظفح ىعفأشلا مامالا نع نولقانلا ءالؤه
 مامالا راكنا ىلع لدت ةدسحاو ةلمج هنع ظفحي مل ةيميت نبا مامالاو

 ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو ٠ فان درجم هنأ ٠ زاجملل ىعفاشلا
 فلس نم لاق نمم هنأ ىعفاشلا مامالا نع انثيدح ىف انك ناب دقو

 عنشو ةينآرق تايآ هيلع لوأو « ةيهقف اماكحأ هيلع ىنبو « زاجملاب ةمآلا
 تحت عقي ال ام ميركلا نآرقلا هب لزن ىذلا برعلا ناسل نم ركني نم ىلع
 ىضر مامالإ رود نكي متو ٠ برعلا بيلاسأب مهل ةيارد ال نمم هملع
 « ميركلا نارقلا ىفو ىبرعلا ناسللإ ىف زاجملا كاردا درجم هنع هللا

 زاجللا نئارق ىلع فقوو ٠ ةيوغللا ةقيقحلا نيبو هنيب نزاو امناو
 ةيعرشلا ءامسألا نأ ىلا بهذو « ةلاسرلا ىف همالك ىف اهيلا راشاو
 قئاقح ةيوغل تازاجم ىه امنا ءوِضولاو ةاكزلاو جحلاو ةالصلاك
 ٠ هل تعضو ام ريغ ىف ظافلألا هذه لمعتسا عرشلا نال ةيعرش

 ةنيرقلا مدع دنع زاجملاو ةقيقحلا ىلع ةلالدلا ءاوتسا ىلإ بهذو

 ٠ اهئافخ وا

 هبتك ام لك ىلع فقي مل ةيميت نبأ مامالا نأ ىل ودبي ىذلاو
 لقي مل ىعفاشلا نأ مهفو « باحصألا هنع هلقن امو « ىعفاشلا مامالا

 ٠ ها/*٠ ةنس ىفوتملا ىراخبلا دمحأ زيزعلا دبع نب نيدلا ءالع وه (50)

 ٠ (77/؟) ىودزبلا مالسالا رخف لوصأ نع رارسآلا فشك (51)
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 .بهذم هيلع سسؤي وأ « ىار هيلع ىنبي ايفاك اليلد سيل اذهو زاجملا مسسمساب حيرصتلا نم مامالا ةلاسر ولخ اذه ىلع هعجشو ؛ 0000
 : : ةفينح وبأ مامالا

 فشكتمن ىتح هفيلأت هيلا ابوسنم اياتك ةفينح وبأ مامالا كرتي مل
 عوجرلاب الل هيار ةفرعمل نذا ليبس الف ٠ ةحارص بتك اميف زاجملا ىف هيأر
 .٠ ءاهقفلاو نييلوصألا ىمدقتم نم مهريغو هباحصأ هنع هلقن ام ىلا

 ديفت ةرتذوتم نوكت داكت اصوصن هنع نولقني مهانيار مهيلا عوجرلابو
 ىنبو امهنيب قرفو « ىنعمو اظفل زاسجملاو ةقيقحلا فرع هنإ ةحارص
 ميدقت ىف هعم افلتخا دق هيبحاص نأو .٠ ةيهقف اماكحأ امهساسأ ىلع
 : ىتأي امم حضتي اذهو ٠ زاجملا ىلع ةقيقحلا

 : ةقيقحلا نع فلخ زاجملا

 اهيف ثحبلا ادبو « ةيفنحلا ةداسلا دنع ةروهشم ةلأسملا هذه
 ةنسلا ىلع تددرت مث « هيبحاصو هسفن ةفينح ىبأ مامالا ةايح ىف اركبم
 ٠ نييلوصألا نم مهريغ اهيلا راشاو « مهيرخأتم

 لوصأ ىف ءاج ام وه ةيفنحلا ىلوصآ نع اهيف صن لوأ نأ ودبيو
 : هلوق وهو ىودزبلا

 ىف ال ملكتلا ىف ةقيقحلا نع فلخ زاجملا نا : ةفينح وبا لاقو »

 مكحلا نود هب ريغتت ةرابعلا نأ ىرت الا ٠ لصا مكحلا ىف وه لب مكحلا
 ريخو ادتبم هنأ ثيح نم لصألا ةحص طرتشتف ملكتلا ىف افرصت ناكف
 لمعلا رذعتو دجو اذاف « كلذ دجو دقو « هتغيصب باجيالل عوضوم
 ظفلب حاكنلاك ةين ريغب همكحل اراعتسم راص نيعتم زاجم هلو هتقيقحب
 . (99) « ةيهلأ

 ةفينح ىبآ مامالا نع ىفتحل ١ مالسالا رخف هيوري حيرص صن اذهف

 0 0*8 ىرت امك ةراعتسالاو راجملا ظفل هيف درو دقو .٠ بهذملا ماما

 «٠ ( م - الال/؟) ىدوزبيلا مالسالا رخف لوصأ نع رارسآلا فشك (91؟)

 ملق ظحاجحلا رصع تقبس ةراعتسا زاجملا ضعب ةيمست ناف اذه ىلعو (5)

 ٠ ىتعم اهب حرص نم لوأ وه ظحاجلا نأب لوقلل حبصي



 سم [مقءاس

 بهذم ىلا راش ةفينح ىبأ مالك مالسالا رخف لقن نأ دعيو

 نع فلخ زاجملا نأ ىف امهبهذم صخلتيو « دمحمو فسوي ىبأ هيبحاص

 هنع هللا ىضر مامالا بهذم وه ىذلا ملكتلا ىف ال مكحلا ىف ةقيقحلا

 : نيبهذملا نيب قرفلا

 هللاو :١لاق نم نأ هيبحاصو مامالا ىبهذم نيب قرفلا حضتيو
 ىنعي « ربلل دقعنا' نيميلا اذه : لوقي ةفينح ابأ ناف ٠ ءامسلا نسمأل

 ٠ ةرافكلا تبجو الاحم اذه ناك املو « العق ءامسلا سميف هنيميب ىفي نأ

 ءافولا رذعت امل هيلا ريص امئاو « ةرافكلا وهو « انه نيعتملا مكحلاف
 وهو ربلل عضو امئاو « ةرافكلا باجيال ةغل عضوي مل ممقلاف ٠ نيميلاب
 ىه ىتلا, ةرافكلا ءافولا نع زجعلا دنع مزليو ٠ هيلع فولحملا لعف
 زاجم عاجشلا لجرلا ىف « دسأ » لامعتسا ناف اذه ىلع ءانبو مكحلا
 ضوعو فلخ « دسا » انلوق نأ ىأ « ملكتلإ ىف ةقيقحلا نع فلخ وه
 زاجم ىهو « دسأ » ةملك تعقوف ٠ ةقيقحلا وهو « ماجش » انلوق نع
 اذه ىلع بترتي مث ٠ ةقيقح ىهو « عاجش » ةملك نع ملكتلا ىف افلخ
 ٠ ىقيقحلا دسالا لكيه روصتب ةعاجشلا وهو مكحلا تابثا

 افلخ عقو « دسأ » انه وهو زاجملا ناف نيبحاصلا دنع امأ
 اذه ىلعو ٠ اك511 ىف ال هسفن مكحلا ىف « عاجش » ةقيقحلا نع

 : نيهجو نم هيبحاصو مامالا ىبهذم نيب قرفلا نوكي

 ١ نيتبترم ىلع ةرابعلان م مهفي ىنعملا نأ مامالا بهذم :

 ةقيقحلا نع ىظفللا زاجملا : مالك نع مالك ةباين : امهادحا هه
 .٠ ةدظفللا

 نع زاجملا ةباين نع زاجملا نم دوصقملا ىنعملا روصت : امهتيناثو
 ٠ ملكتلا ىف ةقيقحلا

 ةبترم نم لقعي زاجملا نم دوصقملا ىنعملا ناف هيبحلص بهذم امأ
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 سفن ىف ال مكحلا ىف ةقيقحلا نع فلخ امهدنع زاجملا نال ؛ ةدحاو
 ٠ ةرابعلا

 ظافلا نع ظافلأ ةيفلخ مامالا دنع ةقيقحلا نع زاجملا ةيفلخ ٠
 ٠ ىنعم نع ىنعم ةيفلخ نيبحاصلا دنعو

 ىفنحلا ىلوصالا ىراخبلا دمحأ نب نيدلا ءالع رصتنا دقو

 : هلوق اهنم ةلدا ةدع ركذو « مامالا' بهذمل

 فاصوأ نم زاجملاو ةقيقحلا نأ هللا همحر (14)ةفينح ىبالو »
 ملكتلا ىف ةقيقحلا نع افلخ زاجملا لعجف « ةغللا لهأ عامجاب ظفللا

 زاجملاو ةقيقحلا نال ؛ (10) ركذ امم ىلوأ ظفللا جارختسا وه ىذلا

 ٠ (55) « ىناعملا ىف نايرجي ال

 : ةيهقفلا ماكحألا ىف قيبطتلا

 ةيظفل ةطسفس وا وغل درجم هيبحاصو مامالا فالتخا نكي مل

 ىف رثأ هل رظن ىتهجو ىف افالتخا ناك امناو ٠ ىوتحم ىا نم ولخت
 ريثك ىف ىهقفلا مكحلا فلتخا دقف ٠ ىلمعلا مهكولسو نيفلكملا ةايح
 ملكتلا ىف ةقيقحلا نع زاجملا ةيفلخ ىف فالخلا ىلع ءانب لئاسملا نم
 : كلذ نمو ٠ مكحلا وأ

 ناف ٠ ىنبا١(97) اذه : انس هنم ربكأ وه ىذلا هكولممل لاق نم

 ٠ نيبحاصلا مكح نع فلتخي امكح هيف مامالل

 مكحلا ىف ةقيقحلا نع فلخ امهدنع زاجملا ناك امل نابحاصلاف

 ٠ ةفينح ىبأ بهذم ديؤت ىتلا ةئدألا نمو ىنعي (4غ)

 ٠ دمحمو فسوي وبأ هابحاص ىأ (ة18)

 171/١ ( ٠ ) رافغلا حتفو اهلبق امو ( 7/7/9 ) رارسآلا فشك رظني (15)

 ٠ غيلب هبشت هنأ حيحصلاو « زاجم بيكرتلا اذه نأ نوري نويلوصالا (؟0)



 تت تاك1هملاألا

 ربكأ كولمملا نال ؛ ءىش اهيلع بترتي ال اوغل دعت ةرابعلا هذه نا : الاق

 قتعي الف كولمملا ىبأ ةلزنم ىف كلاملا نوكي نأ حصي الف انس هكلام نم

 ةرابعلا هذه ىلع بترتي الف ٠ الحم فداصت مل ةرابعلا نال كولمملا

 .٠ هريغ الو قتع

 لوقب ارح راص كولعملا نأ ىلا بهذيف هنع هللا ىضر مامالا ام

 ملكتلا ىف ةقيقحلا نع فلخ هدنع زاجملا نال ؛ ىنبال اذه : هنع هديس

 . رح اذه : هلوق نع فلخ ٠ ىنبا اذه : هلوقف مكحلا ىف ال

 نميف ىنبا اذه : ديسلا لوق نأ مكحلا اذه ىف مامالا دمتعمو

 ناك املو ٠ هيف ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح ليحتسي انس هنم ربكإ وه

 بجو « رح اذه » وهو نيعتم زاجم « ىنبا اذه » مالكلا اذهل

 ٠ ةقيقحلا ىلع لمحلا ةلاحتسا وأ رذعتل هيلا ةروريصلا

 مامالا فالتخا ىلع ءانب ىهقفلا مكحلا فلتخا ىدم ىأ ىلا لمأتف

 ٠ ةقيقحلا نع زاجملا ةيفلخ ىف هيبحاصو

 هذه ىف 2« ةفينح ىبأل نأ (14) نييلوصألا نم ريثك ىكحو
 امك ىري هنأ امهيناثو « رهظألا وهو هانركذ ام امهدحأ : نييأر ةئأسملا

 ىعفاشلا مامالا ىلإ اذه اوزعو ٠ اوغل دعت ةرابعلا نأ نم نابحاصلا ىري
 ك1 .٠

 : فراعتملا زاجملاو ةقيقحلا

 هيبحاصو مامالا نيب ىعرشلا مكحلا اهيف فلتخا ىتلا لئاسملا نمو
 : لوقي ذا ىفنحلا ىلوصالا مالسالا رخف هلقن ام

 هل تناك.اذأ مالكلا نا  زاجملا ىنعي بابلا اذه ماكحأ نمو »

 ىنعي ) فراعتم زاجمو ( ةروجهم ريغ ىنعي ) ةلمعت سم ةقيقح

 ( ١اإل ) ةيئايبلا ةلاسرلاو ( اله/* ) رارسالا فثك رظني (948)
 . ( 9” ٠١/١ ) ىفصتسملاو
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 فسوف ونا قفزت +: هلل نمير اقدح تل اددنع نورا قزق( نووشم
 ام ىلا عجري اذهو ٠ ىلوأ زاجملا مومعب لمعلا : هللا امهمحر دمحمو

 6 مكحلا ىف ةقيقحلا نع فلخ امهدنع زاجملا نأ لصألا نم هانركذ

 ىلع  مكسحلا ىأ  قلطني.هنال ؛ ناحجر زاجملل مكحلا ىفو
 لصأ نمو ٠ ةقيقحلا مكح ىلع المتسشم راصف اعم زاجملاو ةقيقحلا

 ملكتلا ىف ناحجرلا ربتعاف مكحلا نود ملكتلا ىف فلخ هنأ ةفينح ىبأ
 ٠ « ىلوآ ةقيقحلا تراصف مكحلا نود

 ةطنحلا هذه نم لكأي ال نإ فلح نم نأ ةيقيبطتلا ةلثمآألا نمو

 ليق ىأ « ةطنحلا نيع » نم لكأ اذا ثنحلاب لوقي ةفينح ابأ ناف

 . ازبخ اهنم عنصيو نحطت نأك ةعنصلاب رييغت ىأ اهيلع لخدي نا
 ٠ هنيمي عقت الف اهنم لكأف زبخ اهنم عنص ناف

 هجو ىأب اهنم لكأ اذا ثنحيو عقت نيميلا ناف نابحاصلا امأ

 ٠ عنصي مل وأ ةسيره وأ ربخ اهنم عنص ءاوس ناك

 ىلعف نالف راد ىف همدق عضي ال نإ فلح نم كلذك ةلثمألا نمو

 ٠ الف لخداو لمح اذا امآ « ايفاح لخد اذا ثنحي مامالا بهذم

 وه زاجملاو ةروجهم مدقلا ةقيقح نال ؛ اقلطم نيميلا عقي امهدنعو
 ٠ ناك هجو ىأب لوخدلا ىلع لومحم انه مدقلا عضوو ؛« هب لومعملا

 نأ ةفينح ىبأ دنعف ٠ اذك ءام نم برشي ال نا فلح نم اهنمو
 عقت ال برشف هوحنو بوكب ءاملا نم ذخأ ناف عركلا وه برشلا ةقيقح

 + ةدستلا

 ذأ وأ 0 عرك ءاوس هجو ىأب برش اذإ ثنحي نيبحاصلا دنعو

 3 (١0 مانا ةطساوب وأ « هديب ةفرغ هنم

 ٠ ( ة1"/؟ ) مالسالا رخف لوصآ نع رارسالا فشك (99)

 عضوملا سفن هيلع رارسالا فشكو ( ؛0 ) مالسالا رخف لوصأ رظني )٠٠١(



-385- 

 وه ب ةيفنحلا ءاملع دصقي هلعلو عاملعلا عامجا ناف ةروجهم وأ

 : هصن اذهو .٠ هيلا ةروريصلاو زاجملا ىلع لمحلا

 زا محملا ىلا ريص ةروجهم وأ ةرذعتم ةفيقحلا تناك اذاو 0

 )٠١١( ٠ « عامجالاب

 مالسالا رخف نع هانركذ ام اهنم. ةلثمألا نم !ريثك فلؤملا درس دقو

 : ٠ امهيف درت مل روص اهنمو هرارسا فشكو

 مامالا نع ىودزبلا مالسالا رخف مامالا هلقت ام ضعب اذه

 زاجلملاو ةقيقحلا لوح ةحيرصم صوصن نم هيبحاصو ةفينح ىبا
 لقي مل ةمثآلا وأ فلسلا نم ادحا نأ ةيميت نبا مامالا لوق ملسي فيكف

 امنا زاجملا ناو « زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا اومسقي ملو ؟ زاجملاب
 ىف نوكي نا الا ةيناثلا ىف ادوجوم هملع امو ةعبارلا ةثاملا ىف رهتشا
 ؟ اهارخاوا

 ىناكثلاو لوآلا نرقلا ىف شاع نمم ةفينح وبأ مامالاو

 (ه 1م112-89) ىناثل! نرقلا ىف شاع فسوي وباو م )48١-1١6١

 ):٠١( ٠ ( ه 1843 #1“ ) نسحلا نب دمحم كلذكو

 2 ريثك اهريغو 2 صوصنلا هذه مهنع لقن ىذلا مالسالا رحفو

 بهذلملا ىفنح وهو 0 سماخلا نرقلا ىف ةيملعلاو ةيركفلا هتايح شاغ

 ةريثك بابسال ةيميت نيأ مامالا مالك نم رابتعالاب ىلوأ همالكق

 :ءا :

 مانع هلو ىذلا ةنيفس قنا ماعلا ىلع ةيزلا نق ةيوحش ف
 ٠ رخآتملا نم ةياور حصأو ىردأ مدقتملاو +. ه الام ماع ىفوتو ه 53١

 لوصاب ىردأ وهف بهذملا ىفنح  مالسالا رخف ىأ  هنوك ل ؟

 )٠١١( ةيفنحلا لوصآ ىف رانملا حرشب رافغلا حتف ) ١/١١59 ( ٠

 )٠١١( ةرهز ىبأ مامالل « ةفينح وبأ > رظني ( ١955-6 ٠.١4 )
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 + فورعم ىليتحالا :بهذللا ىلا ةؤامتناق

 مامالاو « هبهذم مالعا نع ىور ام ظفح مالسالا رخف نأ -

 ةجح ظفح نم نال ىفانلا ىلع مدقم تبثملاو فان درجم ةيميت نبا

 بحاصو تدمحرلا حتاوف بحاصو ىونسالاو بجاحلا نباو ىزارلا

 ٠ مهريغو « مهريغو ىشخدبلاو « ىفسنلل رانملا حرشب رافغلا حتف
 ءاملعلا روهمج ىار وه مالسالا رخف مامالا هركذ ام نا - ه

 ٠ صعو

 : لبتح نب دمحأ مامالا

 مهنع زاجملا ظفل دري مل ةمكاآلا نأ ةيميت نبا مامالا مالك ىف درو
 نم « نحنو انا » ىف لاق هنأ هنع ىوري ىذلا « دمحأ مامالا ىوس
 نبا ماسالا عفد دقو ٠ ةغللا زاجم نم اذه نا ميركلا نآرقلا تاريبعت
 لاق هنأ ىلع اليلد تسيل دمحا مامالل ةبوساملا ةرابعلا هذه ناب ةيميت
 ىرخآ ةياور ىور مث ةغللا ىف زوجي امم اذه : اهانعم نال ؛ زاجملاب
 ةياور ىلع ىفنلا ةياورل احجرم زاجملا دوروي لقي مل دمحا مامالا نأب
 ,' ( ٠١ ) تابكالا

 : ةيميت نبا مالكل اندقن

 هللا ىضر دمحأ مامالا فقكومب صتخي اميف ةيميت نبا مالك نا

 : هوجو ةثالثب عوفدم امهنع

 ٠ ( ملا ) ناميالا رظني (١٠؟)
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 ةبوسنملا ةرابعلل ةيميت نبا مامالا ريسفتب قاعتي : لوألا هجولا

 ةرابعلل مهمهف ىف ةماآلا ءاملع فقوعي قلعتي : ىناثلا هجولاو

 : ٠ اهلاثمأو دمحأ مامالا نع ةيورملا

 رارق نم ( لبنح نب دمحأ مامالا ) بهذملا ماما نع هوظفح امو
 مهنمو داقتعالاب ةقلعتملا اياضقلا رطخأ ىف هلامعاو ىزاجملا ليواتلا
 مامالا نم لبنح نيا مامالا ىلا انمز برقأ وه نم . بهذملا ءاملع نم

 : ةيميت نبا مامالا مالك شقانن جهنملا اذه ىلعو 2, هسفن ةيميت نبأ

 ٠ دمحأ مامالا ةرايعل ةيميت نبأ مامالا ريسفت - لوألا هجولا

 نبا ريسفت ىفو دمحا مامالا ةرابع ىف لمأتملا نا ةيدبلا نم
 اريسفت اهرسف ةيميت نبا مامالا نأأ ةلهو لوأ نم كردي اهل ةيميت
 زاسجإملا ةزاجاب لالدتسالا نع اهدعبيل وه هرظن ةهجو عم قفتي
 0 مامالا دنع

 عنتمي ال ىأ « ىوغلملا زاوجلا ىف اهانعم رصحني هدنع ىهف

 راصحنالا اذهو ٠ نحتو انا : هسفن مظعملا دحاولا ىلع لاقي نا ةغل
 : لوقي نأ دمحأ مامالا دنع زاجملا زوجم قح نم نال ؛ هل ملسم ريغ
 هانعم انه ىوغللا زاوجلا نأ : ةيميت نبا مامالا ريسقت ىلع ىتحو
 عنتمم ريغ ةغللا ىف زئاج زاجملا نال ؛ زاجملا ليبم ىلع زاوجلا
 زئاجأ ريغ زاجملا ناك ولو ىوغللا زاوجلا هوجو نم دحاو وهو « اهيف
 ةرابعلل ةيميت نبا مامالا ريسفت نأ اذه ىدؤمو ٠ دوجو هل ناك امل ةغل

 ٠ هرظن ةهجو دييأت ىف هل عفانب سيل
 جاتحت ال ىتلا ةمآلا ءاملع دنع تاملسملا نم : ىناثلا هجولا

 لزنم وه امنا عمجلا ةغيصب ملكتملا دحاولا نأ ليلد ىلا اهتابثا ىف
 هسفن ىلع اهارجأو مهل ةعوضوملا ةغيصلا راعتساف ةعامجلا ةلزنم هسفن
 زاجملا ىلع مالكلا جيرختو ٠ ادبأ ةعامج نوكي ال دحاولا نال ؛ !زاجم
 ددعتلا ىفن نم هيف امل طوحأاو ىلوا هسفن ىلع اذه هللا ىرجي نيح

 : ىلاعت هلوق لثم ىف مهوتملا



 سم "طال تا

 )٠١4( ٠ )») نومقتذم انا ىريكلا ةشطيلا شطبن موي 2

 اوماقأ ضرآلا ىف مهانكم نا نيذسلا ) : ىلاعت هلوقو

 )١٠١86( ٠ « ةذلصلا

 )٠١5( ٠ « ردقلا ةليل ىف هانلزنا انا » : هناحيس هلوقو

 ؟ (١٠١1ال) « تآلتما لع منهجن لوقن موي » : هركذ زع هلوقو

 )1٠١8( .٠ « نوظفصحد هن اناو ركذلا انلزن نحن انا » : هلوقو

 تاميركلا تايآلا هذه ىف دهاشلا نطاوم ىف ظافلالا رهاوظ نا

 ريغ ىلع اهلمح بجوف « هل كيرش ال دحاو هللاو « ددعتلاو عمجلا ديفت
 نم اذه هلوق نم هنع هللا ىضر دمحأ مامالا دارم وه اذهو 0 رهاظلا

 ٠ ةفللا زاجم

 ىف زجملا عوقوي نيلئاذلا نم دمحأ مامالا نوكو : ثلاثلا هجولا
 - ةخللا زاجم نم اذه هلوق نم هنع هللا

 ىف زاجملا عوقوب نيلئاقلا نم دمح' مامالا نوكو : ثلاثلا هجولا
 هناو ىلبنحلا راجنلا نبا اذه ىلع صن امك ةحجارلا ةياورلا وه نآرقلا
 )1٠١5( .٠ باحصآلا بهذم

 نباق ٠ نورخا هئبق نم هحجر ىلبنحلا راجنلا نبا هحجر ىذلاو

 مامالأل دنع ميركلا نآرقلا ىف زاجملل ةتبثملا ةياورلا ركذي ةيزوجلا ميق
 : لوقيف هياحصا نم اهب كسمت نم ركذيو « دمحا

 )؛:٠١( ناخدلا : ٠1315

 )٠١6( رجحلا : ١ .٠

 )٠١65( ردقلا : 1١6 .

 همم 2 ق )٠8(
 )٠١4( و : رجحلا .

 )٠١9( ةساردلا هذه نم ( 055 ) رظنا .٠
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 نآرقلا ىف نأ هبهذم ىلأ بسني نم اذه دمحأ مالكب كسمت دقو 2

 «)١1١١( مهريغو باطخلا نباو ليقع نباو « ىلعي ىبأ ىضاقلاك ازاجم
 نبا مامالا 'نم انمز مدقا مه نمم مامالا باحصا نم اعمج نإ اذه ىنعمو
 ىف زاجملاب لوقلا دمحا مامالا/ ىلا اوبست دق ميقلا' نبا هذيملتو ةيميت
 ردصم نم قباسلا برقل حيجرتلا ةنظم ىنمزلا قبسلاو ٠ ميركلا نآرقلا
 ٠ ةياورلاو لوقلا

 دمحأ مامالا ىخأ نبا لينح ىور دكف « دضاع امك ةياورلا هذهلو

 : لوقي هعمس هنأ

 ةروس ةمايقلا موي ءىجن : طولاقف ةرظانملا موي ىلع اوجتحا 2

 باوتلا وه امنا : مهل تلقف : لاق ٠ كرابت ةروس ءىجتو « ةرقبلا

 ىتاتاعهشذاو « اقص افص كلملاو كير ءاجو » هركذ لج هللا لاق

 . )11١( « هتردك

 ديرافم يبحاص هنأ لوكقيو 2( ةذح لينح ةياور فعض ميقلا نباو

 )1١١1١( .٠ بهذملا ىف روهشملل ةفلاخم

 هفقوم اذه ناك ول ميقلا نبا نم هلوبق نكمي ناك لوقلا اذهو

 ةلاسلإ هذه ريغ ىف هنع ىوري هانيأر اننكلو « لبنح تاياور نم
 قفاوي ام هنع ىوري هنال ؛ ظفحت وأ ضارتعا ىأ نود هلوق ىضميو

 !ش . زاجملاب همح؛ مامألا نع لوقلا ىقن ىف هبهذم

 : لاق دقف ميقلا نب اهلبق ىتلا ةياورلا ركذن نإ ريخلا نمو
 ىلإ هللا لزني - دمحأ مامالا هللا دبع ىبأل ليق : لبنح لاق »

 تكسا لاقف ؟ اذام مأ هملعب هلوزن : تلق ٠ معن لاق ؟ ايندلا ءامسلا

 «)١١7( ٠ اديدش ابضغ بضغو اذه نع

 )١٠١١( ؟856 : قعاوصلا ٠

 )١1١( ةرهز ىبأ ماماللا ةيميت نباو ( 247 ) قعاوصلا رظني ) 7410 (٠
 )؟١١( مت ( اله ) قعاوصلا ) 449 26
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 لبقو دمحأا مامالا نع زاجملل ةزوجملا ةياورلا ميقلا نبا ضفر
 عم.قفتي ال اميف هيف نعط « دحاو امهيوار نأ عم ةعئاملا ةياورلا
 ميقلا نبا بصعتب نذؤي اذهو !؟ هبهذم ققاو اميف تكسو « هبهذم
 باسح ىلع كلذ ناك ولو .٠ هل رصتنالا ىلع رصأ هناو « هيأرل

 ٠ لالدتسالاو ثحبلا ىف ةيعوضوملا

 : دمحأ مامالا بهذم نع عفادي ىزوجلا نبا

 لوقي امك ملعلا ىقلت « هبان هيقفو خرؤم ىرثا ملاع ىزوجلا نبأ
 لالخ ىلبنحلا بهذملا مالعإ نم املع ناكو ٠ اًخيش م10 نع هل مجرت نم

 ٠ ىرجهلا سداسلا نرقلا

 ىف دمحأ مامالا بهذم حيحصتل اذه ىزوجلا نبا ىربنا دقو
 لوصأ ىف تافلؤم نوعضي بهذملا عايتا نم ةثالث ىار نيح ٠ ليواتلا

 ءالؤهو ٠ هنع هللا ىضر مامالا بهذم نع اهيف نوفرحنيو « داقتعالا

 : مه ةثالثلا

 .٠ ع 507 : ماع ىفقوتملا دماح نب هللا دبع ويا مج

 ٠ ه 508 : ماع ىفوتملا ىلعي وبا ىخاقلا ه

 )١١54( ٠ ه 051 : ماع ىفوتملا ىنوغازلا نبا و

 مهينع لجسو «٠ ةثالثلا مالؤه تفنصم ىلع ىزوجلا نبا علطا

 : بيقعتب هعبتن مث « دارملا نع فشكي هسفن ىزوجلا

 ىلينحلا ىركبلا دمحم نب ىلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبآ وه )١1(

 ( 7/9/١ ) ناكلخ نبا : ه هوا ماع ىفوت فنصم ةئام نم رثكأ هل راثآلاب ملاعلا

 ٠١/4 ( ٠ ) ةيبرعلا ةغللا بادآ خيراتو

 ء ا( "الط ) قباس عجرم : ةيميتن بأ رظني )١١4(

 ( زاجملا - ::
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 بدتنأو « حلصي الامب لوصألا ىف ملكت نم انباحص# نم تيفر »

 : ةثالث فينصتلل

 نباو 2« ىلعي ويأ ىضاقلا هبحاصو « دماح نب هللا دبع وبأ

 ةبترم ىلا اولزن دق مهتيآرو « بهذملا اهب اوناش ابتك اوفنصف ىنوغازلا
 ىلاعت هللا نأ اومسف ٠ سحلا ىضتقم ىلع تافصلا اولمحف. 2 ماوعلا

 نينيعو ٠ تاذلا ىلع ادئاز اهجو هل اوتبثاف ؟ هتروص ىلع مدآ قلخ
 افكو « عباصاو نيديو « ههجول ءاوضأو « اسارضاو « تاوهلو امفو

 : اولاقو « نيئجرو نيقاس و اذخف وأ ردمو « اماهباو ارصنخو
 «تافصلاو ءامسالا ىف رهاظلاب اوذخ؛ دقو ؟١0 سأرلا ركذب انعمس ام
 لقتل نع كلذ ىف: مهل لدلك الو + :ةعدتنم هيك كافصلاب اهون
 :٠ قليسفعلا نمو

 ةبجاولا ىناعملا ىلا رهاوظلا نع ةفراصلا صوصنلا ىلا اوتقتلي ملو
 ملو ٠ ثدحلا تامس نم رهاوظلا هبجوت ام ءاغلا ىلا الو « ىلاعت هلل
 ' اوتبثا امل مث ٠ تاذ ةفص اولاق ىتح لعف ةفص : اولوقي نا اوعنقي
 ةمعن ىلع دي : لثم « ةغللا هيجوت ام ىلع اهلمحن ال : اولاق تافص اهنأ

 ءةدش ىلع قاس الو « فطلو رب ىنعم ىلع نايتاو ءىجم الو ؛ ةردقو
 نم دوصقملا وه رهاظلاو ةفراعتملا اهرهاوظ ىلع اهلمحن اولاق لب
 فرض ناق + .نكما نا هتقيقدت ىلع لمحي امنا ءىشلاو ٠ نييم91 توعت
 ٠ زاجملا ىلع لمح فراص

 « مهيلا هتفاضا نم نوفنايو « هيبشتلا نم نوجرحتي مث

 مهعبت دقو « هيبشتلا ىف حيرص مهمالكو ؟ ةنملا لهأ نحن نولوقيو
 انباحصا اي : مهل تلقو « عوبتملاو عباتلا تحصن دقو٠ ماوعلا نم قلخ
 هللا همحر لبنح نب دمحا ربكألا مكماماو « عابتاو لقن باحصأ متنا

 اوعدتبت نأ مكاياف ٠ لقي مل ام لوقا فيك : طايسلا تحت وهو لوقي
 ٠ « هنم سيل ام هبهذم ىف

 ٠ اهدعب امو ( 0-75) ىزوجلا نبا



 ت93 ت2

 5 هتصالخو هتيمهال هلوطب ةائلقت ىزوجلا .نبا .مالك مده

 هثيمسو جهنملا اذه مهنم_جهت نم ىلع ديدشلا هنأ ركن جه

 هسفن دمحا مامالا مهنمو « فلسلا بهأمل ةيفانم ةعدب هيلا اوبهذ ام

 ىنحملا ةدارأ نم عذامعنم آد ةرهاظ نع ظفللا فرص بوجو ©

 ٠ ىقيقحلا

 صوصنلا ضعب ىف اهرهاوظ ىلع ظافلإلا ىرجي نم نأ ©
 هنأ ىعدا نا و ميسجتلاو هيبشتلاب همزلي هتافصو هللا مامسأت ةقلعتملا

 !؟. ةنسلا لهأ نم

 بهذم ةقيفح ىلع هفوقوف راثالاب مناع انلق امك ىزوجلا نباو
 هانلقن ىذلا صنل! ماتخ ىف لاق دقو ٠ عوفدم الو ركنم ريغ فلسلا
 لوصا نع نيجراخلا ىلأ همالك هجوي وهو ريدقتو نزو لك اهل ةرابع
 : هللا همحر لاق ٠ بهذملا

 سيل ام ىفكسلا حئاصلا لجرلا اذه بهذم ىف اولخدت الف »

 فلسلا ةيلع نم وهو دمحأ مامالا نإ : اذه ىنعمو ١١1( ) « هئم

 ٠ ةيوغللا اهرهاوظ ىلع ةيهلالا تافصلا ىف ةلمعتسملا ٍظافلالا ىرجي ال

 ىلا بهذملا اذه ازع ثيح لبق نم ىزوجلا نبا لام لوقلا اذه ىلاو

 )1١١1( ٠ هنع هللا ىضر دمحأ مامالا

 2 اعيس اهب غليف ءالؤه ءاطخأ ىزوجلا نبا رمح دقو اذه

 : نانثا اهنم انباسح ىف لخبي ام

 رهاوظب كسمتلا ىهو « ةيعطق ريغ ةلداب دئاقعلا اوتبثا ههنا و

 ٠ ظافلالا

 ٠ قباسلا ردصملا (115)
 ٠ ةساردلا هذه نم ( 65/هو٠ ) رظنأ )11١1(
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 ىشمي ىناتأ نم » ىف اولاقفى رخآ عضاوم ىف ايزاجم اليوأت اهولوأو

 )1١١4( «٠ ماعنالل التم برض « ةلوره هتيتا

 ادقن ىزوجلا نيا مالك دقنل ةيميت نيا مامالا ضرعتي ملو اذه

 هبتك نم ةريثك عضاوم ىف هلوق نم ضيقنلا ىلا بهذ امناو ارشايم
 2“ (115)| قطنملا ضقنو « ىواتفلا عومجمو « لئاسرلا عومجم لثم
 فلسلا بهذم نأ ىلع راثآلاو صوصنلا لك نع امغر امئاد رصم وهو
 ثداوحلا ةهباشم نع هللا هيزنت عم ظافلالا رهاوظ ىلعع اطرجالا وه

 ١ : لوقي كلذ ىفو ٠ تافصو اتاذ هللاب قيلت ناعم سملتب

 هلثمك سيل هللا ناف ٠ تاذلا ىف لوقلاك تاقصلا ىف لوقلا »
 هل تناك اذاف ٠ هلاعفأ ىف الو « هتافص ىف الو « هتاذ ىف ال ٠ ءىش

 لثامت ال ةيقيقح تافصب ةلصتم تاذلاق « ةقيقح تاوذلا لئامت ال تاذ
 ؟ فيك لكاسلا لاق اذاف « تاقصلا رئاس

 : مهنع هللا ىضر امهريغو كلامو ةعيبر لاق امك هل ليق

 لاؤسلاو . بجاو هب ناميالاو « لوهجم فيكلاو ٠ مولعم ءاوتسالا »
 فيك : لاق اذا كلذكو « رشبلا هملعي ال امع لاؤس هنال 6« ةعدب هنع

 ملع' ال : لاق اذاف ؟ وه فيك : هل ليق ؟ ايندلا ءامسلا ىلا انبر لزني

 ٠. « )1١90١( ٠ هلوزن ةيفيك ملعن ال نحنو : هل انلق ٠ هتيفيك

 2« ظافلالل نيرهاظ نيب ةيميت نبإ مامالا قرفي لات صن ىفو
 «رخآل رقيو « هنحابس ىرابلا ىلع ةارجللا تافصلا ىف امهدحأ عنميف

 رهاظلا نوكي نأ رقيو « نيقولخملاب ليثمتلا وه رهاظلا نوكي نأ عنمي
 « ةردقلاو ملعلاب هسفن فصو هللا نأ ىلع ءانب ليثمت الب ةفصلا تابثا

 ملعك اسيل هتردقو هللا ملع نكلو « دارم امهلث ام اميفو انه رهاظلاو'

 )١14( اهدعي امو ( 79 ) هيبشتلا هبش عفد ,
 )١14( قطنما ضقن رظني ) 1١15 ( ٠

 )١7١( ةيرمدتلا ةلاسرلا ) 8 ( ٠
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 « ىوتسا شرعلا ىدع نمحرلا » ىفف )١5١( مهتردقو نيقولخملا
 نيقولخملا ءاوتسال رياغم ءاوتسا هنكلو « هرهاظ ىلع ءاوتسالا تبثي
 ملعل نارياغم امهو « امهرهاظ ىلع ناتبثم ةردقلاو ملعلا نا امك

 ٠ مهتردقو نيقولخملا

 . ىواتفلا عومجم ىف ةصاخيو ) اهاوس ىف بتك اميفو  ةيرمدتلا

 : ةيميت نبال مزالم زاجملا

 ىهتناو « اذه ةيميت نب! مالك ةرهز وبأ مامالا خيشلا بقعت دقو
 . زاجملا ىفن لواحي وهو ةيميت نبال مزالم زاجملا نأ ىلا هدقن نم
 : هللا همحر لاق

 اعانعم لصأ ىف تعضو ظافلألا هذه ن؟ : ةفقو فقن انهو »

 داعتقالل ءاوتسسالاو « ةحراسجلل ديلا ىنعي ةيسحلا ىناعملا هذهل

 ىلع تقلطا اذاو ٠ اهاوس ىلع ةقيقحلا هجو ىلع قلطت الو  اذكهو

 ريغ ىف تلمعتسا دق اهناف « الوهجم ناك مأ اموئعم ناكأ ءاوس اهريغ

 لب « اهرهاوظ ىف ةلمعتسم لاوحألا نم لاحب نوكت الو « اهانعم

 عقيل ليوأتلإ نم رف دق ةيميت نبا نوكي كلذ ىلعو !؟ هلوؤم نوكت
 ىزاجم ريسفت ىف عقيل ىزاجملا ريسفتلا نم رفو !؟ رخآ ليوأت ىف
 .( 9١١؟9) «رختآ

 ةكرتشم نكت مل اذا ظافلالا نال ىرت امك بئاص دقن اذهو
 اهلامعتسا عضوم ىف ةقيقح عقت امئاو , نيترم اهقئاقح ىف لمعتست الف
 مساب اهيف حرصي مل ناو «٠ اًراسجم تناك هنع تجرخ ١!ذاف « لوألا
 تلمعتسا 1ذاف © فورغملا وعلا ىف ةقيفقح لمعت الحم ديلاف ٠ زاجل
 نع اهجورخل !زاجم تراص هنكلا ةفورعم ريغ دي ىف ىرخآ ةرم
 ٠ اهلجأ نم تعضو ىتلا ةقيقحلا عضوم

 )17١( رظنا اصخلم قباسلا عجرملا ) !5 - 45 ( .

 )؟١١١( ؟لالال  الال5 ) ةيميت نبا ( ٠
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 هيلإ اجل دق زاجملا نم رفي وهو.ةيميت نبا نأ كردي اذهبو
 ٠ كلذ نم هل ضانم الو « هيف عقوو

 ةبوسنم ىزاجملا ليوأتلا ىف ىرخ؛ ةياور ىلع تعلطا ىننا ىلع

 : همامتب ربخلا كيلاو ىزوجلا
 ىف لاق هنأ لبنح نب دمحأ مامالا نع ىلعي وبأ ىضاقلا ركذ »

 : لاق ٠ هرمأو هتردق هب دارملا لاق « هللا مهيتأي نأ » : ىلاعت هلوق

 : ىلاعت هلوق ىف هنيب دقو

 >4 كير ءاجو : ةاروتلا ىف اذه لثمو ») كير رمأ ىتأي وأ 0(

 . (159) « هتردق ىح امنا لق

 ىفن ررقي وهو ةيميت نبال ةجح ال نأب هلك اذه نم صلخنو
 ةحبرألا ةمكآلا نعو « فلسلا نع هدورو مدعب هيف هبهذم ديؤيو زاجملا

 بهذملا ءاملع دنع حيحصلا ناف دمح! مامالل ةبستلابو ؛ مهريغو

 زاجملاب لوقلا ةبسن نيرخآتللاو « ةيميت نبا مامالا رصع ىلع نيمدقتملا
 مهل ىدصتو هبهذم اوقلاخ نيذلا ىتح هنع هللا ىبغر بهذملا حيشل

 انلقن ىذلا ىلعي ىبأ ىضاقلاك هنع كلذ ىور نم مهنم ىزوجلا نبا
 ش .افنآ هتياور

 ىف هبهذم ةيميت نبا مامالا اهيلع ىنب ىتلا هبشلا ناف ٠ اذهبو
 .٠ ىرخلأ رثأ ةدحاو راهنت 4 ميقملا نيآ ةذيملت كلذكو )2 زاجملا ىفن

 ٠ ىتأي اميف اهلمكتسن حزانل ةيقب ركبلا ىف لازت امو

 )١1( هيبشتلا هبش عفد ) 28 ٠
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 : ىلازغلا مامالا

 اولدأ نيذلا داذفآلا ةمألا ءاملع نم دحاو ىلازغلا مالسالا ةجح
 تافص نم هسفن هب هللا فصو ام نايب ىف فلسلا ءاملع نم مهولدب

 ٠ همهوت وأ هيبشنلاب لوقلل دوم اهرهاظ

 ظفللا فرصو ىزاجملا ليوأتلا ىلا تافصلا ريسفت ىف أجلي وهف
 ليواتلاو فقوتلا نيب اروصحم ناك فلسلا بهذم نأ ىريو هرهاظ نع
 ٠ ريسفتلا ضعب رسف مهضعي نأ الا ٠ بلاغلا وه فقوتلا ناك ناو

 : لوقيف فلملا بهذم مالسالا ةجح صخليو

 هغلب نم لك نأ « اندنع قحلا وهو « فلسلا بهذم ةقيقح »

 «توكسلا مث « زجعلاب فارتعالا مث « قيدصتلا مث « سيدقتلا © .
 ٠ (١؟5) « هلهأل ميلمتلا مث « فكلا مث كاسمالا مث

 قيدصتلابو ٠ اهعباوتو ةيمسجلا نع هنأ هيزنت سيدقتلاب ىنعيو
 هنأ زجعلاب فارتعالابو ٠ لاق ام ىف قداص وهو « قح ليي هلاق ام نا
 لاؤسلا كرت توكسلابو ٠ درو ام ةفرعم نع زجنع - ماوعلا دحأ ىأ
 ملعيو « ظافلألا كلت ىف فرصتلا مدع كاسمالابو ٠ هيف ضوخلاو هنع
 ميلستلابو ٠ هيف ركفتلا نع هرطاخ فرص فكلأبو ٠ ةعدب اهنع هلاؤس نا
 ءانسح اليوأت هليوأتو هانعم مهف ىلع رداق ءاملعلا نم هريغ نا ملعي نا

 : لوقي مث

 «ماوعلا لك ىلع اهبوجو فلسلا ةفاك دقتعا فئاظو عبس ةهّدهف ا

 ٠ (170) « اهنم ءىش ىف فالخلا فلسلاب نظي نأ ىغبني ال

 ٠ (1) مالكلا منع نع م'وعلا ماحلا (1؟4)

 لوقلا نم اذه ميف ىلازغلا مامالا نأ ودبيو ( 5 ) ردصملا سفن )١56(

 ءاوتسالا : شرعلا ىلع ءاوتسالا نع لئس نيح. هنع هللا ىضر كلام مامالل بوسنملا
 ٠ بجاو هب ناميالاو « ةعدب هنع لاؤسلاو ٠ لوهجم فيكلاو ٠ مولعم
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 سيدقتلا ىف لوقلا لصفي ميكحلا ميدقتلا اذه دعب هارنو
 ٠ باوصو قح لك هيف اعئار  اليصفت

 : هنع هللا ىضر لوقي

 - 8 هلوقو عباصألاو ديلا عمس اذا هنأ هانعم سيدقتلا 2

 نيعبصا نيب نمؤملا بلق نأ » و « « هديب مدآ رمخ هللآ نأ »

 : نيينعم ىلع قلطت ديلا نأ ملعي نأ ىغبنيف ٠ « نمحرلا عباصا نم

 مظعو محل نم بكرم وضع وهو « ىلصألا عضولا وه : امهدحا
 كلذ سيل رخآ ىنعمل ديلا ىنعا : ظفللا اذه راعتسي دقو ٠١ بصعو
 موهفم كلذ ناف ٠ ريمآلا دي ىف ةدلبلا : لاقي امك « الصأ مسجب ىنعملا
 ققحتي نأ ىماعلا ريغو ىماعلا ىلعف الثم ديلا عوطقم ريمالا ناك ناو
 محلا نم يكرم ومعه امنع كذب: ةرير مل لوسرلا نا اتتقيو: اهطق
 هششع وهو لاخحم ىلاصت هللا قح ىف كلذ نأو « مظعو مدو

 )١754( ٠ « ..-0 سدقم

 : لوقي مث
 -و -.

 قلخ هللا نأ » : متيم هلوق ىف ةروصلا عمس اذا : رخآ لاثمو 2«

 )» ةروص نسحأ ىف ىبر تيأر ىنا 0( : هلوقو )» هتروص ىلع مدآ

 ةثيهلا هب داريو قلطي دق كرتشم مسا ةروصلا نأ ملعي نأ ىقبنيف
 «دخلاو مقلاو نيعلاو فناآلا لثم اصوصخم ابيترت ةبترم ةفلؤم مايأ نم

 .٠ ماظعو موحلو ماسجأ ىهو

 « مسج ىف ةئيه الو مسجب سيل ام سيل ام هب داريو قلطي دقو
 ٠ هارجم ىرجي امو هتروص تفرع : كلوقك ماسجأ ىف بيترت وه الو

 ىنعملا ةدارال قلطت مل هللا قح ىف ةروصلا نأ نمؤم لك ققحتيلف

 ناف ٠ دخو مفو فنأ نم بكرم ىمظعو ىمحل مسج وه ىذلا لوآلا

 ) )1١75قباس عجرم ( ه ) ماوعلا ماجلا .٠
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 اهتهباشم نع هزنم اهلك تائيهلاو ماسجألل قلاخو ٠ ماسج# كلذ عيمج
 ٠.٠٠ « ٠ نمؤم وهف انيقي كلذ ملع اذاو ٠ اهتافص.وأ

 : لوقي مث

 هللا لزني » : كَع هلوق ىف لوزنلا هعمس عرق اذا : رخآ لاثم »

 ملعي نأ هيلع بجاولاف « ٠٠ ايندلا ءامسلا ىلا ةليل لك ىف ىلاعت

 : ماسجأ ةثالث ىلإ رقتفي اقالطا قلطي دق كرتشم مسا لوزنلا نأ

 نم لقنتم مسجو « لفاس مسجو ٠ هنكاسل ناكم وه لاع مسج
 ٠ لفاسل؟ ىلا ىلاعلا نمو ىلاعلا ىلا لفاسلا

 ناو ٠ ايقرو اجورعو !دوعص ىمس ولع ىلا لفسأ نم ناك ناف
 ٠ اطوبهو الوزن ىمس لفسأ ىلا ولع نم ناك

 ةكرحو لاقتنا ريدقت ىلا رقتفي ال « رخآ ىنعم ىلع قلطي دقو
 « جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل لزناو » : ىلاعت لاق امك « مسج ىف

 ةقولخم ىه لب « لاقتنالاب ءامسلا نم الزان رقبلاو ريعبلا ىؤر امو

 هللا ىضر ىعفاشلا لاق امك ةلاحم ال ىنعم اهلازن الو « ماحزالا ىف

 ملف ٠ تلزن مث تلزن مث تلزنف ٠ ىمالك اومهفي ملف رصم تلخد : هنع

 قح ىف لوزنلا نأ اعطق نمؤملا ققحتف ٠ لفسأ ىلا هدسج لاقتنا دري
 ولع نم دسجو ىصخش لاقتنا وهو ٠ لوآلا ىنعملاب سيل ىلاعت هللا
 دارت نإ زوجي ىتلا ىناعملا نم ىنعم هب دير؟ هنأ ملعأو ٠٠٠ لفسأ ىلا

 هتمظعو ىلاعت هللا لالجب ىنعملا كلذ قيليو ٠ برعلا ةغل ىف لوزنلاب

 )١11( ٠ « هتيفيكو هتقيقح ملعت ال تنك ناو

 : لوقي مث
 وهو » : ىلاعت هلوق ىف قوفلا ظفل عمس اذا : رخآ لاثم »

 : نيينعمل كرتشم مسا قوفلا نأ ملعيلف .٠.٠ « هدابع قوف رهاقلا

 نيكو نلعا ا نقدا قوكيأ ناك مش ىلا: مسج هين انهيت

 ) )1١9ماوعلا ماجلا : 5 ٠
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 قوف ةفيلخلا : لاقي ىنعملا اذهبو ٠ ةبترلا ةيقوفل قلطي دقو ٠٠ لفنمأ
 بسن امسج ىعدتسي لوآلاو 035 ريزولا قوف ناطلسلاو « ناطلسلا

 ٠ هيعدتمي ال ىناثلاو ٠.٠ مسج ىلا

 ىلاعت هللا ىلع هنأو « دارم ريغ لوألا نا نمّوملا دقتعيلف

 ٠.٠٠١ ماسجألا ضارعأا مزاول وا 2« ماسجالا مزاول نم هناف ؛ لاحم

 ٠ (158) « هركذن مل ام هانركذ ام ىلع سقف

 تايآلا !ورسف فلسلا نأ ررقي هنأ هنم ىرتو « ىلازغلا مالك اذه ا

 وأ ةهجلاب ةيقوقلا اورسفي مل مهنأو ٠٠ ايمسج سيلو ايونعم اريسفت
 « اوضع وأ ادي هلل ةبسنلاب تسيل ديلا نأ ىلا راشا لب ٠ اهانعم ىف ام

 الكش تميل ةروصلاو ٠ ةنيدملا ىلع هدي ريمألا عضو لاقي امك ىه لب

 ٠ تلزن مث تلزن : ىعفاشلا لوقك الا وه سيل لوزنلاو ٠ ىنعم لب

 )١15( «٠ « ةبترلا ةيقوف ىه ةيقوفلا نإ لوقيو

 حلاصلا فلسلا ىلا بوسنم امهنم لك نالباقتم نابهذم ناذهف

 ٠ مهنع هللا ىضر

 لمح فلسلا بهذم نأ وهو « ةيميت نبا مامالا همعزتي : امهدحا
 .ثداوحلا ةهباشم نع هلل! هيزنت عم ٠ ليوأت الب اهرهاوظ ىلع ظافلألا

 « ىرزوجل! نبا جرفلا وباو ىلازخلا مامالا ةعاول عفري 5 ىناثلاو

 ىلازغلا نامامالاو ٠ ليوأتلاو فقوتلا نيب !وئاك فلسلا نأ هتصالخو

 « ةيميت نبا مامالا نم ةمألا فلس نم ادهع برقا ىزوجلا! نباو
 0 طبضأ فلسلا نع ةياورلل مهيقلتو

 « مهريغو نيرسفملا نم نيمدقتملا ضعب-ىلازغلا بهذم دضاعيو

 نب دمحأ مامالا مهلبق نمو ٠ ىربطلا ريرج نياو « ىنسلا ةبيتق نباك

 ٠ تاياورلا ضعب ىف لبنح

 )١١8( اال : ردصملا سفن ٠

 )د١١( ةرحر ىبأ مامالل ةيميت نبأ : 06١ .
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 تافسصلا .تايآ ىف نأ لاجملا اذه ىف هيلع انعلطا ام"ةصالخو
 .: بهاذم ةثالث اهثيداخأو

 ٠ تعاج امك اهرارماو اهيناعم ىف ضرخلا نع فقوتلا : لوألا
 : شرعلا ىلع ءاوتسالا ىف كلام مامإلا لوق اذه ىف ةدمعلاو

 « ةعدب هنع لاؤنشلاو ٠ لوهجم فيكلاو « مولعم ءاوتسالا
 ٠ بجاو هب ناميالاو

 ِ 9 0 ىن هبشت ال اهنكلو لاق امك دي هللف ظافلألا رهاظب لامعألا : ىناثلا

 ىف هلل ملعلا ضيوفتب نرتقم رهاظلاب لامعألا بهذمو ثداوحلا دي
 .٠ هسفن هب فصو ام ةقيقح

 قيلي ىنعم ىلا رهاظلا ةدارا نع ظفللا فرصب ليواتلا : ثلاثلا
 لوقلا رهتشا ناو فلسلا ىلا ةبوسنم بهاذملا هذه لكو ٠ ىلاعت هلئاب
 نيثحابلا نم !ريثك نكلو ٠ فلسلا نود فلخلا بهذم هنأب ليواتلاب

 )17١( ٠ ليوأت مهيف ناك فلسلا نأب نولوقي نيثدحملاو ءامدقلا نم

 اعبار ايهذم هلعج نكمي ام ىلا ىنازاتفتلا نيدلا دعس بهذيو

 ثلاشلاو لوألا بهذملا ىلا هيرطش ىف اعجار هتقيقح ىف ناك ناو

 : هباشتملا نم ىعرشلا مالكلا ىف درو اميف لاق ام هتصالخو ٠ مدقت امم

 هادعتي ال دحاو ىزاجم ىنعم هل ناك اذا هليوأت بجي اهضعب نأ
 ءاوتسالاف ٠ ديلاو « نيعلاو ٠ شرعلا ئلع ءاوتسالا لثم ةريغ ىلا

 نع زاجم ديلاو ٠ ىلاعت هللا ةمظعل ريوصتو ٠ ءاليتسالا نع زاجم
 ناعم هل ام اما رصبلا نع نيعلاو « دوجولا نع هجولاو ٠ ةردقلا

 اهدنع فقوتلاق روسلا لئاواك ضعب ىلع اهضعب حجرتي ال ةيلامتحا
 ٠ (7١؟) دومحملا وه

 ىفو » ؛ ( 171 ) ديحوتلا ةلاسر ىف هدبع دمحم خيشلا لوقي )١(

 « ىئاثلاب ذخأ نم مهنمو  فقوتلا ىنعي - لوآلاب دْحخُأ نم نيجانلا نم انفلس

 ٠ رهاظلا نع فرصلا وهو

 مسساء 200 «0 ٠ ليواتلا ىناثلاو « فقوتلا وه لوألا (1م)

 00 8#" ١ (يمتجل ١ دضاقملا حرش رظني (١؟)
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 هلمح عذتمملا ظفللا نال ؟ هيجوت لامجو ةقد هيف بئاص ىأر دعو

 هقطقت هيلق هلع” نسي 'دحاو ىزاجم نكت هل ناك اذا ةرغاظ ىلع
 ٠ هدنع ةركفلا ءاقتلاو فالخنل

 رهاظلا هتم داري ام اريثك رهاظلا ىلع لمحلا نإ ليق كلذلو

 رهاضظلاب ذخآلا وأ لمحلل نوكي كلذلو ٠ ىقيقجلا سيلو ىزاجملا
 : نايتعم

 ٠ ىقيقحلا رهاظلا بلاغلا وهو لوآلا ه

 هلل عبصألو مدقلاو لوزنلاو هجولاو ديلا ةب سنك ىقيقحلا رهاظلا

 ةدارا عنتمي نيح كلذو ٠ ىزاجملا رهاظلا وهو ىناثلا ©
 .٠ ىلاعتو هئاحببس

 ليمن ال انتأ ىلا ىهتنن ةفلتخملا راظنالل ضرعلا اذه دعب »

 مهوت ىلا انب ىضفت اهنال ؛ هباشتللا مهف ىف ةيميت نبا ةقيرط ىلإ!
 بيرقت ىف ىلازغلا' ةقيرط بير الب .. ىضترنو ٠٠ ميسجتلاو هيبشتلا
 . (10) « ميقتسملا ركفلا

 ٠ ثداوحلا نع ىلاعت هللا هيزنت عاملعملا عيمج دنع دارملا ماد امو

 لئاسول! تتوافت ناو هيف ريخ ال اذه ىلآ ةيدؤملا ةليسولا فالتخا ناق
 ٠ دارملا ىلع ةلالدلا لامك ىف موهفلاو

 20 تت ل

 ':""ةرهز ىب مامالل , الؤ" ةيميت نبأ ( )7*١



 آ١ء/ة -

 : (4*1) نيمرحلا ماما

 ىف ةعيفر ةلزنم نم هل امل نيمرحلا ماما نع ثدحتن نأ انرثآ

 اهب دهشت امك « هيف ءاملعلا لاوقاو هتعمس اهب دهشت « لضفلاو ملعلا
 لوصضأ ىف « :ناهريلا » هباتك ةصاخبو « تيضلا ةعئاذلا“ هتافلؤم
 انفرعت ىف دمتعن هيلعو ٠ نفلا اذه ىف عضو ام لئاوا نم وهو هقفلا
 خيش رصع ىلع اومدقت نيذلا فلسلا :دنع زاجملا ىف ثحبلا ىلع
 ٠ ةيميت نبأ مالسالا

 وه اهلك ةساردلا هذه ىف ثحبلا هيلع انرد!" ىذلا لصالاو
 مهنال ؛ انمز هنم قيسآلا ءاملعلا ثحابمي ةيميت نبا' مامالا ةهجفوم

 ماما ةاقو نيبو ٠ مهفع ةياورلل طبضأاو « ةمآلا فلس دصاقمب فرعا

 ةئامو نوئنامتثو ةكالث (147) ةيميت نبلا مامالا ةدالوو نيمرحلا
 )١6( .٠ ماع

 ةيميت نبأ مامالا جضن اهيف مت ىتلا ةدملا اذه ىلا انفضأ اذاف

 نم نينرق. نم رثكأ !امهنيب ىتمزلا قرافلا ناك ىركفلاو ىملعلا
 ٠ نامزلا

 : نيمرحلا ماما دنع زاجملا

 نم ريثك عنص امك زاجملل اصاخ اثحبم نيمرحلا ماما عضي مل
 ةريثك تاراشا ناهربلا هباتك ىف تدرو امئاو ٠ هدعبو هلبق نييلوصألا
 ضرعنو ٠ هركنن ال ائذا لاقو ةحارص هب فرتعا هنا لب ٠ زاجملا ىلا

 : هيف هلاوقأ ضعب ىتأي ام ىف

 ىلوصأالا هيقفلا ىتيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا وبأ وه (15)
 هاركذ تقبط ىذلا ىوقتلاو عرولاو ملعلاب هل دوهشملا نيمرحلا مامأ ىعفاشلا
 : ه غال ماع ىفوت دقو ٠ هملعو هلضفب هيوئنت نيمرحلا مامأ هتيمست ىفو قافآلا

 ءا1ا١١0/1 : ءاليثلا ريمو ( ”58/# ) ناكلخل نيأ ىف هتمجرت رظناو

 )١16( مدقت امك س 1551 ماع ةيميت نبأ مامالا دلو ٠



 تالمألا

 : ةيعرشلا ظافلألا

 نع هثيدح دنع زاسحملل نيمرحلا ماما تاراشا ىلوا تناك .
 دقو ٠ ةاكزلاو 86 جحلاو )م مايصلاو 43 ةالصلا لثم 2 ةيعرشلا طظافلألا

 تارقف كيلأو +٠ اهيف وه هاري امب ىلدأ مث ٠ اهيف هريغ لاوق؛ ركذب ادب
 ش ش : هلوق نم

 : هللا همحر لاق

 فرعللو 2« ىفرع وه ام ظافلألا ىف نأ نويلوصآلا ركذ دق »

 نا امهدحأ : ناكيش هرصحي هيف فرعلا ماكتحا هجوو ٠ هيف ماكتحا

 اذهو ؛ ةقيقحلا لامعتسأ ( )١5 اهعم ركئتسي امومع هتراعتسا معت

 رمخلا ناف )0 هب زوجتم راعتسم اذهو . ةمرحم رمخلا : لكاقلا لوقك

 لانعف؛ ماكحاب فيلكتلا قلعتي انمنإو ٠ فيلكتلا طبترم نوكتأ ال
 .. (١إ/) اهيطاعتو رمخلا برش اذا مرحملاف ٠ نيفلكملا

 امهيلع ئنبيو « زاجملاو :ةراعتمالا ركذي نيمرحلا ماما اذ وه اهف
 هوزعي امناو هسفن دتع نم اعادتبا اذه عدتبي ال وهو ٠ ةيلوصأ. دعاوق

 هدريل هركذي مل وهو « نويئوصألا ركذ دق : هلوقب نييلوصألا ىلا

 بسح فالخلل مهدنعو هدنع عطاقلا راتخملا هنال هركذ امناو « مهيلع

 فرعلا ماكتحا ىف ىتاثلا رمألا نايب ىق لوقي مث ٠ همالك نم هانمهف ام

 : ظافلألا ىف

 عضوو « تايمسملا ضعبب ءامسأ فرعلا صضخي : ىناثلاو »

 بد نم ةذوخام اهناف « ةبادلاك اذهو ٠ صتخي الا ىضتقي مسالا

 : (188) لاقي مث ٠ نيلعافلا ءامسا ىف درطم سايق ىلع .٠ بدي
 ٠ « تايحلاك تارشحلاو مكاهبلا ضعب الا ةباد ىمسي الو « بد نالق

 ثيدحلا نال « هعم » باوصلا لعاو ٠ عوبطملا لصألا ىف اذكه )١5(
 ٠ ةراعتسالك ال مومعلل قوسم

 ةيئاثلا : ط بيدلا ميظعلا دبع روتكدلا قيّتحت ( 7175/7١ ) ناهزبلا (189)
 ا١الإل 1931/1 : ردصملا سقف (116)
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 ةغللاف « ةيفرعلا ةلالدلاو « ةيوغللا ةلالدلا نيب انه مامالا قرفي

 ٍفرعلا نكلو ٠ لقاعلا ريغو لقاعلا ىف اذه درطيو ٠ ابدي بد اهيف
 ةباد. :' الثم ... سرقلا ىف لاقيف « عاونألا ضعبب ةيمستلا صصخ

 ٠ بدلل لعاف هنأ عم ٠ باد : ناسنالا ىف لاقي الو

 هيفو « ةمدقلا هذه هركذ نمم امالا ضرغ نيبي ىتآلا صنلاو

 : لوقي

 سامتلا : ءاعدلا : انلقو انضرغ هيلع انيبف اذه نيبت اذاف »
 امي ىتبيو 2« لجو زع هيرل اهيف عضخي لاوحأ ىلصملا لاعفأو
 ازوصطحجت ءاعد لاعفألا كلت ةيمست ىف افرع عرشلا ممعف « اساسمتلا

 ظافلألا ولخت الف صوصخم ءاعدب ةالصلا مسا صصخو ٠ ةراعتساو

 ٠ عرشلا فرع نم نايقلتم امهو « نيهجولا نيذه نم ةيعرشلا

 تانيا هكك "اذه ةدازاو عاشت قفا ذآ حرقلا نا لاق هؤيف
 . ةانركذ ام قحلاف هريغ دارأ ناو 0 قحلا

 ةيعرشللا ظافلاألا ىف ناف ٠ لز دقف ايلك القن تلقن اهنا لاق نمو

 جحلإو « ةالصل! ىف كاسمالاو دصقلاو ءاعدلا نم ةغللا ىنئاعم رابتعا

 . )١9( « ةلأسملا هذه لصاح أذهف ٠ موصلاو

 :يهئلاك ؛ وه راشأ امك بهاذم ةثالث ةلأسملا ىفو ٠ هلوق اذه
 نود ايلك القث ظافلألا هذه لقن عرشلا نا لكاقلا ةلزتعملا بهذم وه
 ةلوقنم عرشلا ىف ةالصلاف ٠ ةيوغللا ىناعملا نيبو اهنيب ةلص ىعاري نأ
 ىذلا ىوشللا ىنعملا نيبو اهنيب ةقالع الف ايلك الفن ةصوصخلا ةدايعلل
 ٠. ناميالاو مايصل“و جحلاك ةيعرشلا ظافلألا لك كلذكو ٠ ءاعدلا وه
 ىنعملل الا معها هيف نأل ؛ ةلزتعملا مالك لبق نم نويلوصآلا در دقو
 )1١5١( ٠ ابيرق اذه نع ثيدحلا مدقت دقو ٠ ىوغللا

 )١89( نيمرحلا مامال ناهربلا : ١/لالا١ ٠

 )١5٠( ةساردلا هذه نم ( 581 ) رظنا ٠



 الع

 فرع نم نييقلتم نيلصا ىلع ةانتبم ةيعرشلا ىناعملا ىف اهصيصخت

 رابتعا لوقلا اذهلو ٠ هجراخ نم هيلع ةلومحم تسيئو « هسقن عرشلا
 ةيميت نبا مامالا مهتمدقم ىفو زاجلا١ ىركنم ةهجاوم ىف صاخ
 ٠ هتع هللا ىضر

 : لوقيف عضوملا اذه ىف هررق ام ىلا رخآ عضوم ىف ريشيو

 ةدابع ةالصلا ةيمست ىلع نوملسلا عمجا : لئاق لاق ناف »
 مظعمو ؛ء اهي زوجتللاا تاقالطالا نم اذه « معن : انلق ٠ اهتلمجب

 عضاوم ىف انم قبس دقو ٠ هيلع زوجتلا بلغي اهلاثمأ نم قلطي ام
 ةلومحم ىه تسيلو « عرشلا تاقالطا ىلع ةضورعم تسيل قكاقحلا نا
 )151١( ٠ « قكاقحلا مكح ىلع

 : هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمح

 ىلع كرتشملا لمح ىلع ثيدحلا دنع ىرخا ةرم زاجملل ضرعيو
 هجهنم ىلعو ٠ !ريثك نويلوصألا اهب متها ةلاسم ىهو « هيناعم عيمج
 « هدقنو هيأار اهيف نيب مث ةلأسملا ىف هريغ ءارآ ضرع ثحبلا ىف
 ىضر ىعفاشلا مامالا لثم رابكلا ةمثألا ضعب ءارآ ركذي درطتساو
 ٠ هنع هللا

 : لوقي هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمح زاوج نع هدقن ىفو

 نيبو « هلماحم ىف ةقيقح ظفللا نوكي نأ نيب ءالؤه قرفي ملو »
 . )١49( « اهضعب ىف ازاجم اهضعب ىف ةقيقح نوكي نأ

 .نيزوجملا تاف اليصفت ماقملا ىف نأ ىريو ٠ اقلطم ابيوصت هيناعم عيمج
 : نيتلاح ظفلل نال

 )١21( ناهريلا : ١اربلام؟ .

 )؟؟١( مومرا : ردصملا سفت .



 هس إل»6 تا

 . ةقيقح هينعم عيمج ىنع ظفللا ةلالد اهيف نوكت : امهادحا

 ىلعو ٠ ةقيقح ىناعملا ضعب ىلع هتلالد نوكت : امهتيناتو

 ىضر ىعفاشلا مامالا مالك رهاظ نم مهفي ميسقتلا اذه نأ ىريو

  ةسمالملا ىنعي  ىه « ءاسنلا متسمال » ىف لاق هنال ؛ هنع هللا

 ٠ (14) « ازاجم عاقولا ىلعو « ةقيقح ديلاب سمللا ىلع ةلومحم

 امئاو مهمسي مل نيرخآو ىنالقابلا ركب ىبأ ىضاقلا ىار ىكح مث
 : هلوقب مهيلا راشا

 نم ىنعي  افلطم درو اذا كرتشملا ظفللا : نولكاق لاقو »

 ةقيقحلا ىلع لمحي الو ٠ قئاقحلا ىلع لومحم  ةفراصلا نئارقلا
 )١4( ٠ 6 اعيمج زاجملاو

 : لاقف هلصف دقف ىضاقلا ىار امأ

 زاجملاو ةقيقحنإ ىلع لمحنا ىري نم ىلع ىضاقلا ريكن مظعو »

 : هراكنا قيقحت ىف لاقو اعيمج

 ىف هل تعضو ىنعم ىبع تقبطنا اذا ةقيقح نوكت امنا ةظفللا

 ٠ عضولا ىضتقم نع اهب زوجت اذا ازاجم ريصت امئاو ٠ ناسللا لصأ

 نيب عمجلا ةلواحمك زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا ليختو
 ةرابع ىف زاجملاب رارقال' ىلا كلذ دعب ىهتنيو «)١45( نيضيقنلا

 : لوقيف ةحيرص

 « ةقيقحلا ىف هجو ىلع ظفللا لمح نورت لهف : ليق ناف »

 ؟ زاجملا ىف رخآو

 ) )14ناهربلا : ١/54" ٠

 )١54( ردصملا سفن : ١/4168" ٠

 )  40زاجملا- (



 نا ع

 ٠ ٠ (1586) © ةنيرق عم هركنن ال معن : انلق

 : صوصخلا هيلا قرطتملا مومعلا

 قرطتملا ماعلا ىف ثحيلا نييلوصألا دنع ةفورعللا ثحابملا نمو

 « هتلالد .ةينظ ثيح نم ىتش.بهاذم هيف قرفللو « صيصختلا هيلا.
 ٠ هنم 'دارملا حضتي ال المجم هتروريصو

 « ةلأسملا ةذه ىف قرفلا بهاذم نيمرحلا ماملا ضرع نأ دعيو

 : لاقف ىتالقابلا ىضاقلا ىار ركذ

 هناف ٠٠٠ !زاجم راص ظفللا صخ اذا 4 ركب وبا ىضاقلا لاقو »
 لفعلا بجي زاخم هنكلو ٠ مومعلا ءاضتقا ىف هل عضو امع هب زوجت
 5 )1١55( 6 ..م هي

 لومش ىلع. ةلالدلال ةغللا "ىف ةعوضتومم مومعلا غيص نأ : ىنعي
 الا بلع نتاسلاف © مويكلا ةنييح تعش ةجوملا ةانل عج
 مومعلا ةغيص لامعتساو ٠ سنجلا دارفأ عيمج ىلع ةلالدلل ةعوضوم
 < ةزاجم ريصتقا + .عضولا لصأ نع اهي جورخا اهدارقا عب .يف

 زاجللا اذهب لمعلا نأ  مامالا هنع لقن امك - ىضاقلا ررقيو
 'نم فورعملاب هب لمعلا بوجو ىلع ىضاقلا لدتسيو أاعرش بجاو
 ::لوقيف مهنع هللا يفر ةناحصلا ةذاع

 ثح ال اذا لمعلا نع نوفقي اوناك ام مهثا ةرورض ملعن نحنو »

 رهاوظلاب مهلمع ىلع لادلاف ٠ صصخم رهظ وأ )١217( ةيونثم مهل
 لامعا بجوي نأ لوقلا اذه مومع ىضتقاف ررقم هجولا اذه ئلع
 ثيح نم !زاجم ظفللا نوكب مكحلا عم تايمسملا ةيقب ىف رهاوظلا

 )١565( ناهربلا : ١/60" .

 )١51( ردصملا سفن : 2١1١/١ .

 هل صصخم ماعلا نم ءانثتسالا نال ؛ ءانثتنإ ىأ'(54ا/) ٠



 -_ ا!

 )١58( ٠ « عضولا بجوم ٌراج

 ظفللا“ ةلالدب لمعلا ازع ثيح ريدقتو نزو ىضاقلا مالكلو :
 لسعلا .نع اوفقوتي مل مهناو ٠ كي هللا لوسر ةباحض ىلا ةيزاخملا
 ةداعلاو مهتداع كلذ ناك لب  زاجملا هنمو ماعلا نم صيصختلاب

 ٠ ازاجم زاجملا ةيمست مهنع دري مل ناو راركتلاو ةموادملا ىضتقت
 امنا ءىشلاو ٠ ةمالا فلس نع رتاوتم وهو « كاردالاب ةربعلاف
 )١41( ٠ نوكي نأ دعب ئمسي"

 ىف ةحداقلا دهاوشلاو ةلدالا تاثم نم دحاو م. ىرت امك  اذهو

 نآرقلا ىفو « ةغللا ىف زاجملا هراكنا ىف ةيميت نبا مامالا بهذم

 .٠ ميركلا

 : نيمرحلا مامأ ىأر

 : لاقف ركب وبا ىضاقلا هررق ام ىلع مامالا بقعو

 ةفقيقحنإ بجوم ظفللا ىك كرتشا هنأ كلذ ىف ةارآ" ىذلاو 0

 نماقلا هررق انف لمحلا اما اعيمح زاهللو

 تيمسملا ةيقبل ظفللا لوانت نأ زاجملاو ةقيقحلا كارتشا هجوو
 اهب هيعاضتفلاو +. لوادتلا ىف ةقيقح اهعولا اذه نم ويف« هيف زوجك
 لمعلا نأ لماكلا لوقلاف ١ زوجتلا ىف ةهج اهادع امع هروصقو

 ىف زاجم « ةيقبلإ لوانت ىف ةقيقح ظفللاو « ٍبجاو

 )16١( ٠ « صاصتخالا

 هزاجمو هتقيقح ىف ظفللا لامعتسا زوجي هنا مامالا مالك ىنعم

 ٠ نيينايبلاو نييلوصألا روهمج هيلع ام فالخ ةئذهو ٠ دحاو تقو ىف

 )١54( ناهربلا : 5١١/١ ٠

 ةصاخيو ٠ مسي مل ولو زاجملا كاردأ دامتعا ةساردلا هذه جهنم نم )1١45(

 ٠ داورلا ودئار مه مهنع هللا ىخر ةباحصلاو ٠ لئاوالا داورلا ثحابم ىف

 ٠ ؛١/١١ : ناهربلا (ه50)



 - اممم

 ىذلاو ٠ انه انمه نم سيل ثحبملا اذه ىف مهنيب فالخلا قيقحتو

 ظفللا لامعتسا نيب عمجلا نوعنمي نييلوصاألا روهمج نأ هيف هررقن

 نوينئايبلاو ٠ هزوجت مهنم ةلقو ٠ دحاو تقو ىف هزاجمو هتقيقح ىف

 ٠ عنملا اذه ىف اددشت نييلوصألا نم رثكا

 زاجملاب لوقلا ىلع فوقولا وه ضرعلا اذه نم هديرن ام لكو
 رفاو بيصنب اذه نم انرفظ دقو ٠ ةمآلا ءاملعو « فلسلا مالعأ دنع

 . هيلي فوس امو عضوملا اذه ىلا ةساردلا ةذه لوأ نم

 : رهاثفلا

 زاجملا مسا اهيف ددرو « مامالا اهذن ضرع ىتلا عضاوملا نمو

 ةلالد نومسقي نييلوصألا نال ؛ ظافلاألا ةلالد نم رهاظلا نع ثيدحلا

 تدحدطصملا هذه لكلو ٠ هباشتملاو ىمجملاو . رعاظلاو « صنلا '

 ٠ هنع هللا ىضر ىمحفاشلا مامالا نعم !ءدب ًاهنايب ىف اوضافا طباوض

 ىذلا ىنالقايلإ ىضاقلا ىارب رهاظلا نع هثيدح مامالا ردص دقو

 مامالا هلقن امبصح رهاظلا ىف ىضاقلا ىارو ٠ ةرثكب هءارآ ركذي

 ١ : وه كلملا دبع

 تناك زاجلملا ةهج ىلا تلدع اذاو 1 ارهاظ تناك | ع ىلع تيرجا ناف « زاجمو ةقيقح اهن ىنعملا ةلوقعم ةظفل وه »

 )١0١( ٠ « ةلوؤم

 ريغو 2« ةهج نم حيحص هنأ ىريف ىضاقلا ىار مامالا دقنيو
 : هصن اذهو ٠ ىرخأ ةيج نم حيحص

 رهاوظلا نم ىقبتو « رهاوظلا ضعب ىف حيحص هركذ ىذلاو »
 نيب ظفللا ددرت ركذ هناف ٠ اهركذ ىتلا ةراسبعلا اهيوحت ال ماسقا

 )١891١( ناهربلا : ١/515 [19 .



 سه لءؤ

 )191(٠ «ةقيقحلا ىلع نايرجلا روهظلا هجو لعجو « زاجملاو ةقيقحلا
 هيلا بوهذملا لصألا ىف ادقن تسيلو ةرابعلا ىف ةشقانم هذهو

 نيب ددرت ىتلا رهاوظلا ضعب ىلا ةبسنلاب روصق اهيف ىضاقلا ةرابعف
 تعاجف ٠ ةقيقحلا ىلع اهلمح اهيف ىضاقلا بهذمو « زاجملاو ةقيقحلا
 نيمرحلا ماما هذخأ ام اذهو ٠ ةدرطم ريغ رهاظلا فيرعت ىف هترابع

 ٠ لوقلا ادبم ىف هعم هقافتا عم هيلع

 ىنعم سيلو « نيمرحلا ماما نم اندرأ ام رخآ ىل؛ لصن انه ىلاو
 امناو ىزاجملا ثحبلا نم دحلا اذه دنع فقو ناهربلا هباتك نا اذه
 قرط دق هناف الاو ٠ داهشتسالا ىف فاك هنال هاندروا امب ءافتكالا اندرأ

 : نيعضوم ىلا اهنم ريشن « زاجملا لئاسم ىرخا تارم

 ىتلا ةيلصألا ةلالدلا نم هجورخو رمآلا نع هثيدح دنع امهدحا

 ٠ (97١1)زيجعتلاو بدنلاو ديدهتلاك ىرخا ناعم ىلا بوجولا ىه

 دقو « زاجملا ف قحسأ ىبأ ذاتسالا نع هلقن صن امهيئاثو

 )1١04( ٠ ىتأيم عضوم ىف هل انضرع

 اوصن دق نيذلا دمآلا ءاملع زربا نم نيمرحلا مامأ ناف ناك اياو

 اهعوضوم ىتن' ةيلوصآلا دعاوقلا ءاسر! ىف هتالالد !ولمعاو « زاجملا ىلع

 لوقلا اعدتبم وه ناك الو ةضاضغ كلذ ىف ري ملو ٠ فيلكتلا ماكحا

 ٠ نييلوصالا ريغو « هلبق نم نييلوصألا جهن ىلع جهن امناو ٠ هيف

 ماماب ىفكو ٠ نييلوصألا ريغو هدعب نم نويلوصألا ههجن ىلع جهنو

 ٠ نيمرحلا ماما هنأ نيمرحلا

 ذاذفالا ءاملعلاو ٠ قئاقحلا هذه ىف ةيميت نبا مامالا لوقي !ذامف

 !؟٠٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملاب نورقم هيدي نيب نمو هلبق نم

 )+١6( ردصملا سفن : 1١9/1 ٠

 )١16( ناهريلا رظني )  ) 5١54/1اهدعب امو .
 )١34 ةساردلا هذه نم ( ثلاثلا مسقلا ) رظنا ٠



 هازلا»ه ل

 : نورخآ نويوغل

 نييوغللا نم ادحأ نأ زاجللا ىفن ىلع ةيميت نبا هب دهشتسا اممو
 .زاجم » هامسا اباتك عضو ناو هنأو ٠ ةديبع ىبأ ىوس هب لقي مل
 مامالأ صخ اذهو . زاجملا وروجم ةدارأا ام هي دري مل هتاف « نآرفلا

 : ةيميت نبا

 ورمع ىبأو ةيوبيسو ليلخلاك وحنلاو ةغللا ةمكأ هب ملكت الو 2

 « ةديبع وبأ زاجملاب ملكت هنأ فرع نم لوأو ٠ مهوحنو « ءالعلا نبا

 . «ةقيقحلا ميسق وه ام زاجملاب نعي مل نكلو هباتك ىف ىنثملا نب رمعم
 )١60( ٠ « ةيآلا نع هب ربعي ام ةيآلا زاجمب ىنع مناد

 : مالكلا اذه ضقن

 انل مدقت دقف ٠ حيحص ساسا ىلع مقي مل هنال ؛ صوقنم مالك اذهو
 مالعأ زربأ نم ةينامث ثحابمل اهيف انضرع ىتلا ةساردلا هذه علطم ىف
 روصلت مهكاردا ىلع انفقوو « ءارفلاو هيوبيس مهتمو « وحنلاو ةغللا

 "نم مهئارظن ىلا ةفاضالاب ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف ةيزاجملا
 ٠ داقنلاو ءابدآألا

  هدحو  ليفك ةسماردلا هذه علطم ىف هانمدق ىذلا كلذو
 انمامأ تلاز امف اذه عمو ٠ ةيميت نبا مامالا هيل بهذ ام لاطيأب
 ةيميت نبا مامالا نأ نيبتو ٠ ارشابم اعفد هاوعد عفدت ىرخا دهاوش
 ةماع رهاوظ ىلع هانب لب ٠ حيحص ىملع ساسأ ىلع همالك مقي مل
 دق اونوكي نأ ىفن نيذلا راثآ ىلع ابعوتسم اعالطا علطي ملو ةيبلس
 : كلذ نمو ٠ زاجملاب اولاق

 : ءالعلا نب ورمع وبأ

 ىور دقف ٠ زاجملاب لقي مل ءالعلا نب ورمع ابا نأ احيحص سيل
 ةئفبرا ةبارقب ةيميت نبا نم ادوجو قبسا وهو « قيشر نبا

 .٠ م85 : ناسميالا (156)



 سال

 مسا هيف ركذ١ ءالفغلا نبي ورمع ىبأ نع اصن ىور 2« )١65( نورق

 انمك ةيبيشتلا جرخم  ةراعتسالا ىأ  اهجرخي نم مهنمو »
 : ةمرلا وذ لاق

 ىوتلاو دوعلا ىوذ ىّثح. هب تماقأ

 رجفلا“ةتعالم ىف ايرثلا قاسو

 ناكو ٠٠ هيبشتلا جرخم هظفل جرخاو « ةءالم رجفلل راعتساف
 : لوقيو « ةرابعلا هذه لثم دحال نإ ىري ال ءالعلا نب ورمع وبا
 هذه هل ةراعتسا امناو ٠ هل ةءالم الو ةءالم هل ريص فيك ىرت الآ
 ٠ ١ (6١ال) © ةظفللا

 ورمع ىيأ ىلا ادهع برقأ وه نم هيوري عطاق حيرص صن اذهف
 « ةياورلل طبضأ ىنمزلا برقلاو ٠ ةيميت نبا نم )١04( ءالعلا نبا
 . راثآلا ىلع عالطالإو قئاقحلا ىلع فوقولا ىلا ىندأو

 احم ىذلا رجفلا ءوض اهيف هبش ةراعتسا هيف ةمرلا ىذ تييبو
 هيجحتف_ءىثلا اهب ىطغي ىتل' ةءالملاب هنم ىوقأ هنال ايرثلا ناعل
 ةراعتسا ىهو امهنم لك ىف ىفختلا عماجلاو ٠ ةيؤرلا نع
 باصأ دقف ناك اياو ٠ ةينكم ةراعتسأ ىحع وأ ٠ ةيلصأ ةيحيرصت

 ناف  يححص هنا بلاغلاو « اذه حص اذاو ٠ ليلحتلا اذه ىف ورمع وبا
 وه لب ( 704 م ) ظحاجلا ىدي ىلع رهظي.مل ةراعتسالا حلطصم
 ٠ ةرورض هيلا قوبسم

 ىلع قيشر نبا ةياور حيجرت ىضتقي ىملعلا ثحبلا جهنمو

 : نابيس حيجرتلا اذهلو ةيميت نبا ىوعد

 .(ه 794) ماع ةيميت نبا ىفوتو ( ه 458 ) ماع قيشر نبا ىفوت (161)
 . 7“و/١ : ةدمعلا (6١ا/)

 ةعبسلا ءارقلا دحأ ىنزاملا ىميمتلا رامع نب ءالعلا نب نابز وه )١04(

 تاقبطو ( 5٠8 ) تمرهفلاو ( 883/١ ) ناكلخ ن با رظ ذا ه ١64 ةنس ىفقوت

 ٠ ١ (90) ءابدالا



 تت االا#؟

 ٠ هنع ىورملا نم هبرقو ىنمزلا قيشر نبا قبس : لوألا

 نمو ٠ ظفحي مل ةيميت نباو « ظفح قيشر نبا نا : ىناثلا

 ٠ ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح

 : ةديبع وبأ

 عضاو ( ه ؟5١ م ) ةديبع ابا نأ نيثحابلا دنع روهشملا فورعملا
 امك ةقيقحلا ميسق وه ام زاجملاب دري مل هنأ « نآرقلا زاجم باتك

 هباتك ىف درو) هنأ - كلذك  روهشملا فورعملاو اذه ٠ ةيميت نبا لوقي
 انيب دقو ٠ ةيميت نبا هب فرتعي مل اذهو « ةقيقحلا ميسق وه ام روكأملا

 ٠ هباتك ىف تدرو ىتلا ةيزاجملا روصلا هب صاخلا ثحبملا ىف

 زاجملل ةديبع ىبأ كاردا ىلع ةلالدلا حيرم وه ام نآلا انيدلو

 ٠ ةيوغللا ةقيقحلل مساقملا

 لوق « قدزرفلاو ريرج نيب صئاقتلا : باتك ىف درو دقف
 : ريرج لوق ىلع هب اقلعم ةديبع ىب'

 لاجاألاك نتسي ءاسنلا دوسع

 لصأالاو ٠ نهدالوأ نهعم ىتاللا نه : ءاسنلا ذوع : هلوق »

 اذهو « ءاسنلا ىلا برعلا هلقنق ؛ اهدالوأ اهعم ىتلا لبالا ذوع

 , «)١01( اريثك برعلا كلذ لعفت دقو « راعتسملا نم

 نهعم ءاسسنلا هبش دقف « حيحص انه  ةراعتسالاب لوقلاو

 داعللا نم دري مل ةديبص نبل ناك اكاف.« اهدافوا اهعب'لبالاب نمكالؤا
 زاجملا نع انه حصفأ دقف « ةقيقحلا ميسق وه ام روكأملا هباتك ىف

 روتكدلا ذاتسالل .. زاجملا : نع القن ( ١١١/١ ) صقئاقنلا (109)
 . ( ١ ) ىرامعلا ىلع



 تا الا# د

 «زاجملا عاونا رهظأ نم ةراعتسالا نال ؛ ةقيقحلا ميسق وه ام هنم دارملا

 ٠ ةحصلا هوجو نم هجو ةيميت نبا لوقل دعي ملف

 : (١11)ىبارعالا نبأ
 : قيشر نبال ةدمعلا ىف ءاج

 : ةيهس نب ةأطرا لوق هريغو ىبارعالا نبا هراتخا اممو

 ىننا ءاضيب مأ اي اهل تلقف

 ىعيدأ نشتساو ىبابلش قيره

 ىه ىتلا ةوارطلاو قنورلا بايشلا ىف امل : ىبابش قيره : لاقف
 ناكف « ةسبايلا ةبرقلا وه نشلا نال : ىميدا نشتسا لاق مث ٠ ءاملاك
 هجوو لك نم ةراعتسالا هل تحصف « هبابش ءام قيره امل انش راص هميدأ

 )١5١( .٠ « دعمت ملو

 ناتراغتسا تيبلا ىف لب ٠ كلذك حيحص انه ةراعتسالاب لوقلاو

 انتكو 2« ىميدأ نشتسا : ىف ةيئاثلاو ىباب لش قيره ىف مهادحا

 اذه لعلو « بسنتلا نسح نم ابنيب أل ىرخالل ةحشرم نيتراعتسالا

 لكب نم ةراعتسالا هل تحصف : لوّقي نأ ىبارغالا نباب !ادح ىذلا وه

 ٠ « دعبت ملو هجو

 : بلعت

 فورعملا ىيحي نب دمحأ زاجلاب نيلئاقلا ىمادقلا نييوخللا نمو
 دعاوق » هباتك ىف ةراعتسالا ركذ نم رثكأ دقف ( ه 96١ م ) بلعكب

 نمو ةفوك لاب ةقللا ةمئأ رباكأ نم ٠٠ داير نب هللا دبع وبأ وه )11١(
 ناكلخ نبا ىف هرابخا ( اه 71 ) هاع ىنوت باسنالاو بدآلاو ةفللا ةاور

 -131 ( 8#/١55 ) ةيبرعلا ةفللا بادآ خيراتو ( 19 ١ تسرِمفلاو ( ؛ة*8/١)

 . ( امالكما ))

 كلذ ىف ىرآ الو « زاجملا حيشرت زوجي ىذلا بهأملا ىلع اذه (11؟)
 حيشرتلا نا . همالك نم ميفي امك  بحاذلا ىرشخمزلا هللا راجل افالخ اعنام

 ١88/1 ( ٠ ) فاشكلل رظنا قئاقحلاب الا نوكي كل

 )؟١١( تسرهفلا : 1١١ .٠



 -الاؤ

 ٠ هنع ةجراخلا ىلصالا ىنعملا ىلا اريشمو ةراعتسالل اللحم « رعشلا

 : روهشضشلا هلوق نم لمجلا ةفص ليلل راعتسا سيقلا أرمأ نأ ركذ دقق

 ٠ اهاوفاو ذجاون ايانملل راعتسا ارش طباتو « هبلصي ىطمت امل هل تلقق

 ٠ هل نويع ال توملاو ارظن توملل راعتساو ٠ اهل مف الو ذجاوت الو

 ةمرلا وذو .٠ اهل رفظ ال ةينملاو !رافظا ةينملل راعتما بيؤذ وباو

 : هلوق ىف انيد ىركللو ٠ اماك ساعنلل راعتسا

 هسارف ساعنلا ساك ىرسلا هاقم

 1١14( )دجاس ليللا لوأ نم ىركلا نيدل

 ةيميت نبا ناف اذه عمو ٠ اهباب ىف عطاوق صوصن اهنك هذيف

 دحا نوكي نا ىفنيو ٠ تاقثلا هلقانت هلقانت ام ملق ةرجب وحمب ن؟ هل الح

 ريثك ءالؤع ريغو ٠ زاجملاب لاق دق نييوحنلا وأ نييوخللا نعد

 ٠ مهريعو ديرد نبأو ىلوصلاو زتعملا نباو « ىمتاحلاك

 كالذك جوجحم ةيميت نيأ نا ىرامعلا روتكدلا انذاتلا ىرتو

 : رمخلا فصو ىف (هاد١*) مامت ىبا لوي

 ىتقيقحو اهماك ىنتكرت دقن
 نظلاك ىئيقي نم حبصو « زاجم

 : لوتقيو

 نم افورعم ناك زاجملا ه حالطصالا اذه نا دكؤأ نأ عيطتساو »

 امك « تاحلطصملا عضو بابرا نم اوسيل ءارعشلا نأ كنذ ديعب نمز
 ةملك نوكت نا دبالف ٠ سانلا دنع اقورعم سيل ام اولوقي نأ نكمي ال

 مل رعاش اهلمعتسي ىثح ةروهشم ةفورعم ةقيقحلل ةلباقلا « زاجم »
 ىف ةدئاس تناك ىتلا ةيوحنلا تاساردلايى ذع هنإ هتع ف رعي

 )1١580( ٠ « ةرصع

 )١154( بلحثل رعشلا دعاوق رظنا ٠

 )١56( زاجملا : 5١0



 هل آط0

 : نايبو بيقعت

 ىف ةيميت نبا مامالا ىلع دربلا نم انغرف دق ءالوا نحن اه

 زاجملا ىفن ىف هيار اهيلع.ىنب ىتلا هبشلا عومجم نم ىلألا ةهيشلا
 .مل ةمالا فلم نم ادحأ نأ : ىهو « ميركلا نآرقلا نعو « ةخللا نع

 ةمئأآلا نم ةثالث نأ انيبو ٠ هاوعد ضيقنب هانهجاو دقو ؟ هب لقي

 « هايحاص هعمو « ةفينح وبأ مامالاو. « نعفاشلا مامالا مهو « ءاهقفلا

 .-زاجملاب اولاق مهنأ تاقثلا' ةاورلا ىور دق لبنح نبا دمحاأ مامالاو
 ءدمحأ مامالا نع درو امي فرتعي ةيميت نبا مامالاو « مهنم كلذ رركتو
 : نيكلسم هيف كلس هئكلو

 . ةفيعمغلا ةياورلا ةيوقتو « ةيوقلا ةياورلا فيعضت : امهدحا
 .هيبهذل ةقفاوملا

 ىلع هيلع هب جاجتحالا نع هجرخي امب مامالا لوق ليوأت : ىناثلا
 ٠ ةدنع هتحص ضرف

 نييغالبلاو داقنلاو ءابدالاو ةاحنلاو نييوخللا نم !ريثك انيأر امك

 اوئاق دق ءاهقفلاو نييلوصالاو « نيثدحملاو نيرسفملاو « نييزاجعالاو
 ىبرعلا نباو « ةديبع ىبأ نع انلقنو « هيف مهضعب عسوتو ٠ زاجملاب
 ىف وع هاوعد عفدت ةحيرص اهوصن بلعثو ءالعلا نب ورمع ىباو
 اعلا يدك

 اهلك صوصنلا هذه ةميق رادها ىلع ةيميت نبامامالا لمح. ىذنامف
 ؟ رصحت ال ىهو

 رخآ اراذتعا رخؤنو ةيميت نبا مامالا نع اراذتعا نآلا مدقنو
 ٠ هللا ءاش نا ةساردلا هذه نم هعضوم ىلا

 ةبيميت نبيا مامالا نأ اندنع حج .رملا نا همدقت ىذلا راذتعالاو

 نييوفللا ىمادق نع هيدي نيب تناك ىتلا صوصنلاب املع طحي مل
 طق اهيلع علطي مل هنأو 0 نييلوصالاو داقثلاو ءابدالاو نييوحنلاو



 تالا

 هلوق انيور دقو ءالعلا نب وزمع ىبأ نع لاق ام لوقي نا هل غاس امل الاو
 بتك نمو نييلوصالاو ءاهقفلا نم ةمثألا كلذكو 4 ةراعتسالا ىف

 مهنأ نظ كلذ نم ءىش ىلع علطي مل امو ٠ ءارفلاك نآرقلا ىئاعم ىف

 فقلسلا ىمدقتم عم هكلسم !؟ذه ٠ هيلع هبهذم ىنبو ؛ اولوقي مل

 مهرابكو ٠

 ىفع لاق دقف « اوملعي مل امب اَوَلاَق مهنأب مهضعي مهتا هنكلو
 : دتع هللا

 هلاثمآو ىرصبلا نيسحلا ىباك : نييلوصالا نم لاق نم لاق اذهلو »
 كلذ ىلع ةغللا لهأ صن اهنم : قرطب زاجملا نم ةقيقحلا فرعت امنا
 )155(٠ « ملع الب ملكت هقف « زاجم اذهو ٠ ةقيقح اذه : اولوقي نأب

 فلسلا ضعب ماهتا نأف « ةيميت نبأ نم ةضوفرم ىوعد هذهو

 حص ولو : بذكلاب زاجملاب هلبق لاق نم عيمج , ماهتا ةانعم بذكلاب

 هيلا بست نم لوا وه ذ' ءالعلا نب ورمع ىيأ نم بذكلا ادبل اذه
 مامالا ناكلو ٠ ىرجهلا ىناقلا نرقلا فصتنم نم ةراعتسالاب لوقلا

 . نيمرحلا ماماو « دمحأ مامالاو لب « ةفينح وبأ مامالاو « ىعفاشلا

 ءالؤصع ريغو « ىودزبلا مالسالا رخفو « ىلازغلإ مالسالا ةجحو

 ةسمالا ىف اقداص نوكي الو « كلذك بذكلاب نيمهتم اوناك « نوريثك

 1 زاجل ىفن ىف هيأر لثم ىار وأ هاراج نمو ةيميت نيا مامالا الا
 لوق اذهو ٠. زاجملا ةافنالا ةمالا ءاملع روهمج نع ابئاغ قحلا نكلو

 ٠ طق دحأ ىلع هنالطب ىفخي الو ٠ دامفلا رهاظ

 : ىوغللا عضولا راكنا

 ىفن ىف هيأر ةيميت ن با مامالا اهيلع ىنب ىتلا ةيناثلا ةهبشلا
 : لوقي كلذ ىفو .٠ ىوعللا عسْ فولا هراكنا ىه )ع ماع هجوب زاجملا ِ

 , ناعلل الوأ تعضو ةيبرعلا ظافلالا نأ ملع ول حصي امنا هلك اذهو 20

 )١115( نتاميالا : #8



 تالاكأال ب

 « لامعتسالا ىلع مدقتم عضو اهل نوكيف اهيف تلمعتسا كلذ دعب مث

 نأ ىعديف : ةيحالطصا تاغللا لعجي نم لوق ىلع حصي امنا اذهو

 اذهو « اذكب اذه ةومسي نأ ىلع اوحلطصاو اوعمتجا ءالقعلا نم اموق

 . تاغللا عيمج ىف اماع اذه لعجيو , اذكب

 مشاه ىبأ لبق هلاق نيملسملا نم ادحأ .ف رعن ال لوقلا اذهو

 لب 2« برعلا نع لقني ادحأ نكمي ال هذآ انه دوصقملاو ٠٠ ىثابجلا

 ءامسالا هذه عيمج اوعضوق ةعامج عمتجا هنأ ممالا نم ةمأ نع الو

 ٠ عضولا دعب اهولمعتسا مث « ةغللا ىف ةدوجوملا

 هوذع اميف ظافلالا هذه لامعتسا رتاوتنب لوقنملا فورعملا امناو

 .لطبم وهف كلذ مدقتي اعضو ملعي هنا عدم ىعدا نأف ٠ ىناعملا نم اهب

 ليلدلاب كلذ ملعن نحت : لاقي الو « سائلا نم دحأ هلقني مل اذه ناق

 . )١( « لامعتسالا نكي مل مدقتم حالطصا نكي مل نا هناف

 : نارمأ صنلا اذه نم نيبتي

 ةغللا اهنمو « تاغللا نوكت نأ ركني ةيميت نبا مامالا نا : امهدحأ

 اوعمتجا ءالقعلا نم ةعامج نوكي نأ ةدشب ىغفنيو « ةيعضو ةيبرعلإ

 , أهئم دارملا ىلع ةئالدتب اهنييعتو تايمسملا عضو ىلع اوحلطصاو

 مدقتي نأ نود هنم ديرا اميف ءادتبا لمعتسا دق ظفل لك نأ ىلا بهذيو

 امدقتم اعضو ىعدي نم نأ لوقيف ىلاغيو لامعتسالا ىلع قباس عضو

 ٠ لطيم وهف لامعتسالا ىلع

 مايقهلا وه امنا ةغللا لصأ نأ همالك نم نيدافتسملا نيرمالا ىناثو

 ٠ هللا نم

 فنآلا صنلا ىف هركذ مدقت ام ىنع لامعتسا نوكي الف مدقتم عضو

 .٠ ركذلا

 « هافن ىذلا مدقتملا عضولا نع ةليدب ىرت امك ماهئنالا ةركف تناكف

 )١( ب و9/ال ) ىواتفلا عومجمو ( 45 ر ناميالا 9١ ( .



 - الامكلاس

 اذهو ٠ اهب مرحي داك هنكلو ماهلالا ةركف .ىلع ليئدتلا ىف بنطأ دقو

 : (؟)هلوق نم حضاو

 ٠ .ةمدقتم ةعضاوم ريغ نم تاغللاب قطنلا ىف فاك ماهلالا لب »
 مدقتم اعضو ىعدا نمف ذئنيحو ٠ افيقوت مميلف افيقوت اذه ىمس اذاو
 مولعملا امئاو ٠ هب هل ملع.الم لاق دقف سانجالا عيمج لامعتسا ىلع
 ةيميق نبا ممالا هِلإق امل ةينما ةصالخ هذه © لامعتسالا وه بير الب
 ىلا لصوتلا ىقنلا اذه ىلا هاعد ىذلاو ٠ ىوغللا عضولا ىفن ىف
 ةفغللا ىفو هيف. لب ؛« بسحف ميركلا نآرق ىف الع هسفن زاجملا ىفن
 هيف تلقن ام زاجملا نا : نولوقي زاجملا ىزوجم ىأر هنال ؛ ماع هجوب
 ىنسشولا نيغ قدعلا نف تلضتساف ىعحيفولا ىلا نم ةنكاأ

 هناكرأ نم نكر مها وه زاجملا ىزوجم دنع لقنلا اذهو  ىزاجملا
 ٠ ةنيرقو ةقالع ىلإ! .لقنلا دعب زاجملا روصت جاتحا ناو

 : ىأرلا اذه دقن

 هوجوو « عوفد» انه  ةيميت نب مامالا هآر ام نإ عقاولاو
 بهذ ام عقد ىف ائجهنم دقفلا لبق نآلا ددحنو ٠ ةددعتمو ةريثك هعفد

 : ةيتالا طاقنلا ىف هيلآ

 ناكمو نامز لك ىف'ةمالا ءامتع هيلع قبطأ امل همالك ةفلاخم و

 . تاقيبطتو دعاوق ةغللا ملع عورف نم عرف لك ىفو

 ةفغللا ةأشن ةركف عضخا نيح ثيدحلا ىملعلا ثحبلا نأ و
 ىتلا ةلكشملا لحي ال هنال ؛ هضتري ملو- ماهلالاب لوقلا ففعض سردلل

 ٠ ثحبلا اهلوح راد

 عسضولا نع هب لوقلا ىنغتسي دق قيقحتلا دنع زاجملا نا ه©
 لامعتسالا عضو نيح ةيميت نبا مامالا أدب ثيح نم ادبيو « مدقتملا
 ٠ هاقذ ىذلا عضولا عضوم

 ( و577 + ىواتفلا عومجسو ( ملال ) ناميالا (؟)



 ك2 ىف

 وصع حرص هتاقلؤم نم ةريثك عضاوم ىق هسفن ةيميت يت نبا نا ©

 لدجلا ىف هيلا جاتحا نيح هنم هفقوم ىسانت وأ سنو عضولاب
 نوعلا نيدمتسم ريسصست جهنملاا ده ىلعو . هموصخ تارظانمو

 ٠ هللأ نم

 : ءاملعلا هيلع امل هبهذم ةفلاخم
 ادحاو اياتك دجي ال ثارتلا بتك ىلع عالطإو ةيارد هن نم لك نا

 نايبلاو بدآألاو فيرضتلاو وحنلاو ةغللا ىف ثحبلل عضو امم اهنم
 مجاعملا ةركفو ٠ ىنعم اماو « احيرص ام عضولا ركذ نم ولخي دقئلاو
 اهتالولدم ىلع فوقولإو ةيوغللا ظاقلألا عمجل تأشن امنا اهسفن ةيوغللا
 برعلا تئثاك ام ةفرعمو ٠ صلخلا برعلا دنع لاحلا اهيلع ناك ىتلا
 حاصقالا ىف مهعئارطو ء مهتع اهدورو حص ةملك لك نم هديزتت

 . نايبلاو

 ب ,.هلعللا تادرفملاب الت أ ودعي ملل مجاعملا باحصأ نأ مم والعم و9

 فرع اماوهو ٠ فراستلملا ماعلا ىنعملا ثِيح- نم بيكارتلا انايجاو

 طيتغنمار بع كنا قر رجلملا لامعتسالاب اوذعي مد ةيعضوألا ة اب

 . (”) ةيعضولا ةلالدلا طابضتا

 نيح معريع لبق نوصالا ءاملع ةقيقحلا هذه ىلا هبئت دقو

 !ءيهتناو .٠ قئتحلا اوعضو امك تازاجملا برعلا عضو له ثحبمل !وضرعت

 ىنفكي امئاو . قئاقحلا لثم ىلكلا عضولا هيف طرتثي ال زاجملا نأ ىلا

 اذه ىلعو اهروص نم ةروص لك آل ةربتعملا ةقالعلا عون دورو هنف

 اذنله انسمل دقو ىسايق وهف زاجملا امأ « عامسلا قك وئاقحلا دمتعم ناك

 - انه  هيلأ رشن ملو (1) ةساردلا هذه نم مدقت ميذ افيفخ اسم

 ٠ ريكذتلا درجمل الا

 ىف صرح دقن «١ ىرشخمزلا هللا راج مامالا مومعلا اذه نم ىنثتسيو (؟)
 غرفي ةدام لك بقع ةيزاجملا تالامعتسالا ضعب ركذ ىلع « ةغالبلا ساسا » هباتك
 ٠ تيكسمسلا نياك هجهنم لثم جهن نم كلذكو « ةيعضولا اهتالالد ركذ نم
 ٠ ىبلاعتلاو

 ٠ نييلوصالا ثحبم ىف اقرفتم اذه رم (5)



 هاالالء ا

 لوح اوبتك نمو « كقنلاو بدآلاو وحنلاو ةغللا ةمتكأ مالك ىفو

 ىمدقتمو « هلكشمو ثيدحلا فلتخم ليوأتو هزاجعاو ىنآرقلا ىئاعم

 عنشولا نفت ةيغيع نيا ىوقح ادوق عفن مقدر اام نويلوصالاوا نورعقلا
 مسق ىف انركذ ام رخآ ىلأ هيوبيس نم اءدب مهنع هانمدق اميفو ٠ لوألا
 : لوقت ام ىلع ههاش نيخ نيزوجلا

 عسصضولا ىفن ىوعد هب هجاون ام زاجيا ىف ىتأي اميف ركذنو
 ٠ رمآلا نيبتسيو قئاقحلا ىلجتتل ةرشابم ةهجاوم

 : ىنعملاب عضولا ىلا ةراشالا

 اوكردا دق مهريغو داورلا نم نيثحابلا نأ مدقت اميف انلق
 ريغب ىنعم هيلا راشأ نم مهنمو ٠ هيلع جورخلاو لوآلا عضولا ةقيقح
 ٠ احيرص اصن هيلع صن نمو « هظفل

 : اولوقي نأ اهنم قرط ةدع اوكلس ىنعم هيلا اوراشأ نيذلأو

 لصألاو وأ ٠ اذك هلصا اذه : لوقي نم مهنمو ٠ اذك نم ذوخأم اذه
 .٠ اذك

 ىهو ةيعرف ةيئناقثلاو « لوآلا عضولا ةلالد ىهو « ةيلصأ امهادحأ

 ٠ زاجلل ةلالد

 نأب لصألا وأ دخالا ىلع هيبثتلا دعب انايحأ مهضعب حرصيو

 امه اذك لصآلا وا « اذك نم ذوخام : ناتقيرطلا ناتاهو

 اميفو ٠ رشابملا هظفل نود ىتنعملاب عضولا ىلع هيبنتلا قرط زربأ
 ٠ لاجل اذه ىف هولاق امم جذامن ىتأي

 . ٠٠« دهعلا سيخأ ال ىنا» : ري هلوق نايب ىف ىباطخلا لوقي



 ب ا الا١

 . هضقن اذ دهعلاب ساخو هفلخا اذا هدعو نالف ساخ : لاقي
 . (0) دسفو ريغت اذا ماعطلا ىف هلصاو

 ٠ (5) « ريغتو دسف اذا ءىشلا سخ : لاقي » : ريثآلا نبا لوقيو

 ٠ (ا) « دسق اذا معطلأ ساخ نم ٠ هدسفأ اذا دهعلاب سخو »

 كلذ نم وهو « دسف ىتح دمك : اميخح عيبلاو ماعطلا ساخو 2

 دمفيف عضوم ىف ىقبي ءىشلل لاقي : ثيللا لاق ٠ دسف ىتح دمك هناك
 ٠٠١ « )4( ٠ سئاخ : رمتلاو زوجلاك ريغتيو

 . (م4) « هناخو هضقن : هدهعيو هدهع ساخو »

 بيعي ىذنأ ىداملا د-فلا وه سيخلا نا ىلع لدي مهمااكو ٠ رييغتلاو
 تالطب هنيخو ساني دهعلاف داسف لك ىلا لقني مث ٠٠ ماعطلا
 ىنعم ىف وعسوت دقو ٠ ةراسخ هيلع بترت اذا ساخي عيبلاو ٠ هضقنو
 .٠ ؛بيخ ةعيقنلاو ٠ بميخ ليلذتلا اومسغ سيخلا

 ءدعم نم ظفلل لقني مك - لواللا عضولا ديكأت هلك اذه ىدؤمو

 ٠ ةقالعو لع ىعخولا ىنعملا نيبو اهذيب ىرخأ ناحم ىلا ىعضولا

 نب دمح نامي وب.: وه ىباطخلاو ( ٠88,١0 تيدحلا بيرش (د)
 زجعالا ىف ةلاسر هلو ثيدحلا بيرغ ىف اويتك نم رهشا نم ىتسبلا دمحم
 ىف ءتمجرت رظلا <. ماع دلل امحر ىنوت لول" هسفلا ىف اهركذ مدقت ةعوبطم
 ( ١.١9/90 ظلفحلا ةركذتو ( 54/٠١ ر) ءابدألا هجعمو "5/4 رحدلا ةميتي

 ٠ اهريغو
 دجم مامالا : وه ريثالا نياو ( 187/٠9 ) ثيدحلا بيرغ ىف ةداهنلا (5)

 نراه ٠١5 ماع ىقوتملا ىرزجلا نب دمحم كرابملا تاداعسلا وبآ نيدلا

 105/١ ٠ ) ىرشخمزلل ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا ()

 ٠ فراعملا رادو ل ( ١٠٠١/١ ) برعلا ناسل (4)

 ( ؟ ج  زاجملا- 541)



 م ا الا؟ ب

 ىنعم نع لكم دقو هيلي هلوق ثيدحلا بيرغ وحراش لوانتيو
 : لاقف هللا ناحبس

 لقنيو .٠ ءوس لك نع هللا هيزذنت ىأ « ءوس لك نع هللا فاكنا 2

 : لوقيف ىنعملا اذه ىف جاجزلا لوق ىباطخلا

 نم ذوخأم هلصأ ٠ فنا ى١ لجرلا فكنتسا : جاجزلا لاقو ». ٠

 ٠ (5) « كدخ نع كعيصاب هتيحن اذا عمدلا تفكن

 ىحو ةيسح ةروص ىلع ةلالدلل فكن : ةملك تعضو برعلا نأ ىا
 ىف ظفللا اذه لمعتس' مث ٠ هدخ نع هعبصأب عمدلا' لجرأا ةحازا

 صقن لك نع هناحبيس هللا هيزنت ىفو بكئاوشلا نم ةيقنتلا قئطم

 ىف لاقيف - هنم ةئربتلاو ءىشل' هاركتسا ىف اضيا لمعتساو ٠ ءوسو
 ٠ (5) تيكسلا نب' هلاق ٠ هفكنا : ىدعتملا ىفو ٠ ىفكن مزاللا

 : لوقيف ىنعملا سفن بغارلا درويو

 نما » : لأك تفنا' : هنم تفكنتساو اذك نم تفكن : لاقي »

 ءىشلا تفكن نم هلصاو « ٠.٠ هلل ادبع نوكي نا حيسملا فكنتسي

 رايحيو ٠ عيصالاب دخلا نع عمدلا ةيحنت وهو فكنلا نمو « هتيحن

 )٠١( ٠ « ضرا ىلا ضرأ نم جورخلا فاكتنالاو حزني ال ىا فكني ال

 ؛ سراف نبال ةغللا سيياقم ىف ءاجو

 معطق ىلع لدي امهدح' : نالصا ءافلاو فاكلاو نونلا : فكن »

 ٠ هيلع ساقي مث ءاضعألا نم وضع ىلع رخآلاو هتيحنتو ءىش

 ١4١/١ ( ٠ ) ثيدحلا بيرغ (؟)
 فورعملا دمحم ني نيسحلا مساقلا وبأ وه بغارلاو (004) تادرفملا )٠0١(

 ٠ ه ( 50١٠ ) ماع ىفوتملا ىتايبصالا بعارلاب



 م ل9" ب

 ةمزصع عطق هناك .٠ اذه دارأف فكتناو اذطع دارأ : لوقت

 )11١( ٠ )م١ لوالا

 ٠ هسيدقتو ههيزنت ىأ : ثيدحلا ىف هللا رج مامالا لوقيو
 نم وهو « ىريغ تفكناو « هنم تفكنتسا اذا رمألا نم تفكن لاقي
 ٠٠ « )؟١١( ٠ كعبصتب كدخ نع عمدلا ةيحنت وهو « فكلا

 : نيخيشلا بهذم ثيدحلا حرش ىف ريثألا نبا مامالا بهذيو
 : ههجو هللا مرك ىلع نع رخآ اثيدح قاسو ىرشخمزلاو ىباطخلا
 ٠ هنيبج نع قرعلا فكتناو هنيبح قرع ىتح لوعملب برضي لعج »
 نع كعبصاب هتيحن اذا هتفكتناو عمدلا تفكن : لاقي ٠ هاحنو هحسم ىأ
 . )١١( « كدخ

 كدخ نع هتيحن اذا افكن هفكنأ عمدلا تفكن : بيذهتلا ىفو

 )١8( ٠ « كعبصاب

 نم اودارا امنا برعملا نأ ىلع ةيعطق لوقنلا هذه ةلالد نا

 . عبصالاب دخلا نع عمدلا ةيحنت ىهو ةيسحلا ةلالدلا فكن : مهلوق

 ةروصملا ىلع ةلالدلا نم ةملكل' تلقنف لامعتسالا ىف 'وعسوت مث
 .رمالاو ةميزعلا عطق اهنم ديرأف ٠ ةيونعملا رومألا ىلع ةلالدلل ةيسحلا

 ةيصسحلا ىناعملا نأ ةلئاقلإ ةيرظنلا دكؤي اذهو ٠ ءىشلا هاركتساو

 كنال تازاجملا ىلع قكئاقحلاو ٠ ةيونعملا ىناعملا ىلع دوجولا ىف ةقباس

 هدجن ةيبرعلا ةغللا ىف ىلالدل' روطتلا ىلع ةيرظنلا هذه قبطن نيح
 ٠ ديعب دح ىلا ةقداص

 انالف فكاني نالف : مهلوق ةداملا هذهل ثيدحلا لامعتسالا نمو

 )١١( ؟الخ 5: اله/ه ) ةغللا سيباقم (0 .٠

 )١١( ؟؟/؛ ) ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا ( .

 )١١( ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا ) ١١6/0 ( ٠
 )١#4( برعلاأ ناس ) 241753/6: ( ٠



 5 نري

 ةدوملا عطقت ةعزانملا نال ؛ ةعزانتملا ريثك ناك اخأ فكاشم نالف وأ

 نع ةظفللا ةراعتسدب حرصي ادع دعب ىباطخلا مماثلا ىرخو

 ىلع هيبنتلاب ىفتكي الو « ىزاجملا لامعتسالاى لا ىوغللا اهعوضوم
 ٠ اريثك هريغو وه هيلع باد ىذلا ذخاآلاو ةلاصألا درجم

 )١8( ٠ « نيتفيفخ نيتعكر عكرف ماق رجفلا ةالص نم ىلوأآلاب

 : هانعم ىف لاقو

 . مالكلاو لوقلا ىف لمعتسيف راعتسي دقو ٠ بصي ءمأملا ىق هلمصاو

 ه6 هلم هلثم عمسأ من مالك ىنذا نم غرغ' : لئاقلا لوقك

 هريغ ىلا هنم راعتسي هن' نيبي مث ٠ لصال“ ىلا داوع اهف 1

 ءدظحل ام ظحلنو .٠ لاجملا اذه ىف هنزو هل مالك اذحو . هةهيشياأعمع

 ٠ ءاللأا بص ىهو ةيسح ةروص ىف درو انه لامعتسالا لصا نأ ليق نم

2 

 عملاب عاممألا عرقي مالكلا هيبشت ىحو ةيوتعم ةروح 0 لقن مث

 ٠ هيف بكميو ءانالا ىف بصي

 ىباطخلا مامالأ هيف حرصي ىذلا ديحون. عضوملا وه ذه سيلو
 ىف هلوق اهنمو ٠ ةهيبش ىرخ' عضاوم هل لب زاجملاو ةراعتسالاب
 : ثيدحلا

 دقف « لوعت نمب !دباو « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا »

 : هنايبو ههيجوت ىف لاق

 عم ( )١١ همقرو ( "5/6 ) ةالصلا ىف دواد وبا هاور ثيدحلا )١6(
 ٠ ىباطخلا ةياإور ىف « بكس » نكم « تكس » عضو



 هس 9ا6 بت

 ةعس ىلع مالكلا لمحل بهذمو ةصخرلا نم باب اضيأ هيفو »
 هنأ هجولأ اذه ريغ نم ثيدحلا اذه ىف ىور دق هنال كلذو « زاجملا
 : لأق

 كولعصف ةيواعم امأو ٠ هقتاع نع هاصع عضي الف مهج وبأ امأ »

 ىنعي  لاوحألا نم لاح ىف ةلاحم ال اهعضي ناك دقو « هل لام ال
 ناو لام ةيوامعمل ناك دقو  انايحل هاصع عضي ناك مهج ابأ
 )1١5(. « لق

 ٠ ىفن تارتف هللختت ىذلا ماعلا تايثالا ىف نأ يباطخلا ىري

 زاجملاب لوقلإو ٠ اراجم ليلق تابثا هبوشي ىذلا ماعلا ىفنلا ىفو

 تابثالا نم لك ىف ةغلابملا ىلع ىنبم امهيف مالكلاو ٠ ديعب نيذه ىف

 , ىفنلا للختي ىذلا رداتلا تابثالاب رابتعالا مدع ءاعدآ ىلع ىفنلاو

 ٠ تابثالا بوشي ىذلا ردانلا ىفنلاو
 هئادوه ىقأ٠ هقداع نع هاصع عضي ال ىف ناتيانك ثيدحلا ىفو كب

 .٠ هلهاأل بيدأتلا

 ةفص نع ةيناك ©« هل لام ال كولعح : ىفو ٠ ةفص نع ةيانك ىهف

 ىلا تفتلي مل دارملا تايكا ىف ةغلابملا لجا نمو ٠ رقفلا ىهو كلذك
 ٠ ليلق لام نم ةيواعمل ام ىلا تفتلي مل امك « هاصع مهج عضو تارتف

 أدبم ذعهي امئاو ١ ىغالبلا هييجوتلا ةحح انح انمهي ال نحنو

 حيرص ىباطخلا مالكو . هنع عرفتملا زاجملا مث لوألا عضولاب رارقالا

 مامالا لوق ظفللا نود ىنعملاب لوألا عضولا ىلا تاراشالا نمو

 : ضرآلا تكحض : برعلا لوق هيجوت ىف ةييتق نب'

 ) )15ثيدحل بيرغ : ١/14 ٠



 ب ا؟15

 نسح نع ىدبت اهنال ؛ تتبنأ اذا ضراآلا تكحض نولوقيو »

 )١7( ٠ « رغثلا نع كحاضلا رتفي امك رهزلا نع قفتتو تابنلا

 كحضلل ىعضولا ىقيقحلا ىنعملا نيب ةقالعلا نيبي اذ وه اهف

 ٠ تابنلا ضرأآلا جارخا ىف ىزاجملا ىنعملا نيبو نامئالا نم

 ءاقفان نم ذوخأم ةغللا ىف قافنلاو : لوقي قافنلا لصأ نايب ىفو

 ىذلا رحجلا هيلع ذخأ اذا هنم جرخي هترحج نم رحج وهو « عوبريل'
 ؛ عويريلا لعفب  قفانملا ىلا  هبش ٠ قفانو قفن دق : لاقيف هيف لخد
 مالسالا ىف لخدي قفانملا كلثذكو باب نم جرخيو باب نم لخدي هنال
 ٠ (14) « دقعلاب هنم جرخيو ظفللاب

 لوخد وهو ٠ ىسح ىعضو ىنعم قفانو قفن : ٍظفللا اذهلف
 هنا الخاد هاري نم نظيف رخآ باي نم هجورخو باب نم عوبريلا

 ىئارلا عداخ دق وه امنيب هيف لخد ىذلا هرحجب ادوجوم لازي ام
 ىزاعنللا قفكا نونو ندعملا اذه نيب ةقالعلاو.« .ةازياأل تيح نماعرخو
 نأ ىف عازن الو ٠ ىرمعلا ةقثو سانلا نم عدخا! ىدع قلطي نيح

 هذصه هيف ترهتش' املو « زاجم لصألا ىف ىه اقفانم عداخملا ةيمست

 ٠ ةغللا ىف ةريثك رئاظن اهلو ٠ قئاقحلاك ترام ةيمستلا

 تح ءاملعلا هيلع قبط! لب « هيبنتلا اذهب ةبيتق نبا درفني ملو
 ٠ فراعتملا هيدبلا نم رص

 ٠ قفانو عودريلا قفت دقو « عوبريلا ءاقفان هنمو » : بغارلا لوقي

 نم هنع جورخلاو باب نم عرشلا ىف لوخدلا وهو قافنلا هنمو
 . (٠و) « باب

 ىلا صلخم هل ضرالا ىف برس قفنلا » : سراف نبا لوقيو

 )١17( نآرقلا لكشم ليوات ) ١١١ ( قباس عجرم -

 )18( نآرقلا بيرغ ريمفت ) ١9 ( ةينل' : دقعلإو ١

 ) )19ه.؟ : تادرفملا .



 تاالآالا د

 لبق نم ىتأ اذاف هرجح نم عوبريلا هققري عضوم ءاقفانلاو ٠ ناكم

 ٠ قافنلا قاقتشا هنمو ٠ جرخ ىأ قفتناف همارب ءاقفانلا برض ءاعصقلا
 وه وا هنم جرخي ناميالا ناكف ٠ رهظي ام فالخ متكي هبحاصع نأ
 « دحاو بايلإ نم لصألا نأ نكميو ٠ ءافخ ىف ناميالا نم جرخي

 جورخلا نكمي ىذلا ذفانلا كلسملا : قفنلاو ٠ جورخلا وهو
 هنم « )9٠١( .

 ىف برسلا وهيو قفنلل اقفانم قفانملا ىمس » : ناسللا ىقو

 هلوخد وهو عوبريلاك قفان هنال ؛ اقفانم ىمس امنا ليقو ٠ ضرآألا

 اذاف ءاعصأافلا هل لاقي رخآ رحج هلو ٠ قفانو هب قفن دق لاقي هءاقفان

 نم جرخيو ءاقفانلا ىف لخدي وهف ءاعصاقلا نم جرخف عصق بلط
 : لاقيف ٠ ءقفانلا نم جرخيو ءعصقلا نم لخدي وا ٠ ءعحاقلا

 هجولا ريغ نم هنم جرخي مث مالسالا ىف لخدي قفانملا لعفي اذكه
 )9١( ٠ « هيف لخد ىذلا

 ىف لوادتملا ىنعملا ثيح نم جورخلا لوح رودت !ذأ ةداملاف

 ٠ ىلصألا لامعتسالا ثيح نم جورخلا ىلا لوخدلا نرقيو اهتافرصت

 عويريلاب هل اهيبشت اقفانم ىمس أامئا عداخملا نأب ا وحر رص دق مه اهو

 ةيسح ةروص هذهف ٠ارخآ باب نم هجورخو باب نم هلوخد ثيح نم
 ٠ اقفنم عدخملا ةمح بكتعدقم ىف ةريثك ةيونعم روص اهب تيبث

 ىذن لوآلا عضوا ربتع ىلع الا مهنم عينصلا ذه نك لهف

 اوراثا امنأو 2« انه هب مه اوحرصي مل ناو ٠ ةيميت نبا مامالا هركني
 ٠ااذك نم قتشم وأ ذوخام وه وأ 2 اذك دلحاو لثم هانعمب ديلا

 عضولاب اوحرص نيذلا لاوقأ نم جذامن ركذن نا نآلا انيلع ىقيو
 ٠ اددع نوصحي ال نوريثك مهو

 )٠0( م02 ب 5+3/ه : ةغئلا سيياقم ٠

 قياس عجرم ( 5060/8/5 ) روظنع نبال برعلا نان (؟81) ٠
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 : لوألا عضولاب حيرصتلا

 ةيدقنلاو ةيوقللا نونفلاو مولعلا نم ريثك ىف لوألا عضولاب حرص

 كىللت ةجحاحل كلذو .٠ ةيلقعلاو )2 ةيعرشلاو ئ ةيبدالاو 6 ةيغالبلاو

 . اهروطتو ظافلألا ةلالد ىلع فوقولل نونفلاو مولعلا

 مالكلا قيرعت ىف «لاقيذ لوآلا عضفولا ركذب نوحرصي ةاحئلاف
 : نولوقي وأ ٠ عضولاب ديفلا بكرملا ظفللا وه مالكلا : الثم

 ٠ ىنعمل عضو ظفل ةملكلا

 ىذلا لمهملاو برعلا هعفت مل امع زارتحالل عضول' ىلع نوصني
 اهنم رومأ ةدع نع عفولا ىلع صتلاب نوزرتحيو ٠ ىذعم سيئ
 « مونلا ىف قارغتسالا هتلالدو « خا خا متانلإ لوقك عبطلاب لدي ام
 ريغ ةيعيبطلا ظافلألا هذهف «٠ ردصلاب ملأ ىلع لديو « حأ ح١ كلذكو
 ىتلا ظافلالا ىف لخدت الف ةعوضوم ريغ اهنكلو ىنعم اهلو ةيدارإ

 نكت مل اهتلالدأ نال ؛ ملك اهل لاقي الو ٠ اهئاوح' نع ىوحنلا ثحبي

 لديو ظافلا نم ةماعلا هفحصت امع عضولا ديقب نوزرتحي امك
 اهتلالد نال ةيعانص ةملك دعي ال هتلالد عم وهف ٠ ىناعملا نم ىنعم ىلع

 . عضاوتلاب نكت من
 ارش طبات لثم لمجلاب ةيمستلا نع عضولاب نوزرتحي كلذك

 ةدرفم ةماك اهب ةيمستلا دعبو ةيربخ لمج هذه ناف ٠ هرحن قريد
 . (١؟) ةدرفم تراصف ىنعملا ءزج ىلع اهنم ظفللا ءزج لدي دل

 . (7م) ؤطاوتلا دصق نم مهدنع عفولا ىف دبالو

 لقنلاب الا ققحتي ال زاجملا نال ؛ !ريثك عضولا نوركذي نويغالبلاو
 . اهدعب امو ( امم ١ ) شيعي نبا0 لصفملا حرش (؟15)

 بجاحلا/ نبا نتم ىلع نيدل' ىشر خيشلل وحنلا ىف ةيفاكلا' حرش (؟؟)
 .( "م١ )
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 عضولا ركذل نوجاتحم مهق ٠ ىزاجملا ىنعملا ىلا ىعضولا ىنعملا نم
 ٠ هروص نم ةروص لك ليلحت دنعو « ماع هجوب زاجملا فيرعت دنع

 وه وأ « هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لامعتسا وه زاجملاف
 ٠ عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفللا

 ىثعملا ةظحالم نم صانم الف ةيزاجملا روصلا ليلحت دنعو
 ضيرعتلاو ةيائنكلا ىف هنوظحالي امك ٠ هركذ نع اةونغتسأ نا ىعضولا
 دنع عضولا ىلع صنلل نوجاتحم لوصالاو قطنملا ءامتع عم مهو

 ةيلقعو ةيعضو ةلالد نم اهعاونأو اهماسقاو ةلالدلا ىف مهثحابم
 ٠ ةقيباطمو ةينمضت ىلا ةيعضولاو « ةيعيبطو

 هظفلب اما عضولا ركذ نم راثكالا ىف نييغالبلاك نويلوصألاو
 لوا عضو مهدنع ةقيقحلاو ٠ هعضوم ىف ةقيقحلا عضوي اماو
 نم مدقت اميف اذه ىلأ ةراشالا ترم دقو ٠ ناك حضوق زاجللإ اما

 ٠ ةمآلا ءاملع نم قيرف لك نع ثيدحلا

 ىف عضولا ةركذل ؛وضرع اههقفو ةغللا لوصأ ىف نوثحابلاو
 عورف نم نيعرف ىف صخألا ىلعو ٠ مهثوحب نم ةريثك نطاوم
 : امهو ىوغللا ثحبلا

 . روهدلاإو روصملا رم ىلع ظافلألل ىلالعدلا روطتلا : لوألا

 . امهيف زاجملا رثأو « ىوغللا رئاكتلاو ومنلا عرف : ىناثلاو
 تفرع ةيسحلا ىناعملا نإ ىلا اودتها نأ مهدنع ثحبلا جئاتن نم ناكو

 ىلا اودتها امك ٠ ةيزاجملا ىناعملا اهتلت مث ٠ ىوغللا عضولا ىف الوا

 ىق اهللج وأ اهلك اهرصح نكمأ ةطبضنم ةماع ةيعضولا ىتاعملا نأ

 ٠ ةيوغللا مجااعملا

 عجرت اهنال ةطبضنم تسيلو ةماع تسيلف ةيزاجملا ىناعملا امأ

 ٠ ىصخشلا قوذلا ىلا

 انينثتسا ام اذا اهيف دري مل اهلك ثارتلا بتك نا عقاولاو
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 نيذلا ىتح « ىوغللا عضولا راكنإ ىف دحاو صن  ةيميت نبا مامالا

 مامالا بهذم بهذ مهنم ادحأ رف مل زاجملا راكناب لوقلا مهنع لقن

 . وه ركن' امك عضولا ركنأف ةيميت نبأ

 « داقنلا نم الو ءابدألا نم الو « ةاحتلا نم الو نييوغللا نم ال
 نم الو نيرسقملا نم الو « نييغاليبلا نم الو نييزاجعالا نم الو

 دامع مه كثلئوأو « ءاهقفلا نم الو نييلوصآلا نم الو « نيثدحملا

 ناك اذاو ٠ ةدلاخلا اهتراضح حرص ةانبو ١ ةمألا ىف ىارلاو ركفلا
 « ةمآلا فلس نم زاجملا ركن؟ نم هيقباس نم دجو دق ةيميت نبا مامالا

 عضولا راكنإ ىف اعادتبإ لوقلا عدتبا هناف « هيف ايدحوأ نكي ملف

 لظيسو ٠ هدعب نم دحأ هيلع هراجي ملو « هلبق نم دحإ هب هقبسي مل
 اهلك قئاقحلا نال هدحو ةيميت نبا مامالا ىلا افاضم راكنالا !ذه

 ٠ هيفنتو هضراعت

 ةفغللا تادرفم نأ ىلع ركذلا لها نم ةمآلا ءاملع عمجا دقف
 ةعوضوم تسيل اهنأ حيحصلاو « بيكارتلا ىف اوفلتخاو ةعوضوم
 ٠ فالخ هيف مهنع فرعي ملف تادرفملا عضو اما ٠ ايعون لب ايلك اعضو

 كلذف ٠ عضول' ةيلمع ةيفيك ىلع نوثحابلا فقي نأ مزالي سيلو
 لوهجم ىطويسلا لاق امك خيراتلاو ٠ ثحبل!إ ةقاط نع جراخ- رمأ
 « ثحبلا هحجري ام فالخ تبثي نأ ةيميت نبا مامالا ناكما ىف سيلف

 دق ةغللا ةأشن ىف ةيميت نبا راتخم نأ ىرنمو ٠ نئارقلا هدضعتو
 ىعوفضوملا دقنلل هوعضخاو .٠ ثيدحلا ىوفللا' ثحبلا ءاملع هنهو'

 ٠ ةاوسأم هيلع اوجحرو

 : ةغللا ةأاشن ىف ةيميت نبا راتخم : ماهلالا

 هنأ ةيميت نب' مامالا صوصن نم اذخأ « (؟7) قبس اميف ائيأر

 عسضولا ةيرضظن اهنمو . ةغللا ةأشن ىف ءارآلا نغعبل هضرع دعب

 وهده ةغللا ةأثن لص؛ نا مزجي داكي لب حجري هنأ ٠ حالطصالاو

 ٠ ةساردلا هذه نم '( ال148١ ) رظنا (؟١)



 ب ماذا

 ىمسي نأ زوج ناو فيقوتلا الو « حالطصالا الو عضولا ال ٠ ماهلالا
 ٠ افيقوت ماهلالا

 ٠ ةأشنملا كلت ريسفت ىف اهيلع صوصنم ىرخا بهاذم هيدي نيب ناك
 : هلوق ىف نيمرحلا ماما اهيلع صن امك ىهو

 نويهاذ بهذف ٠ تافللا ذخام ىف لوصألا بابرا فلتخا »
 تيخت اهنأ ىلإ نورئاصض راصو « ىلاعت هللا نم فيقوت اهنا ىلا
 همحر ىنيكارفسالا قحسأ وبأ ذاتسالا بهذو ٠ اًوطاوتو احالطصا
 ٌؤطاوتلا دصق هنم مهفي ىذلا ردقلا نأ ىلا باحصألا نم ةفئاط ىف هللا

 ٠ (؟5) « فيقوتلا هيف ضرفي نأ دبال

 : تاغللا ةأاشن ىف نيبهذم نيمرحلا مامأ ىكحي صنلا اذه ىف

 ٠ فيقوتلا : امهدحا

 ٠ حالطصالاو ٌؤطاوتلا : امهيناثو

 حماست اشلاث بهذم هدع ىفخ قحسا ىبأ ذاتسألا ىلا هازع ام امأ

 ةحصل طرتشا امناو ٠ اقلطم اعنم حالطصالاو ٌؤطاوتلا عنمي مل هنال
 البق تبث ةغللا نم ردق نيئطاوتملا ىدي نيب نوكي نأ هب ميلستلا
 ةغللا ظافلأ نوعضي مهو مهنيب مهافتلا عوقو روصتي ىتح فيقوتلاب
 ٠ سائلا نيب مهافتلا ةجااحل ةيبلت

 ةغللا ىقلتن فيقوتلا ىف اننا ٠ فيقوتلاو حالطصالا نيب قرفلاو

 انل لمع اال ةلقئ درجم نحنف ٠ ىحولا ءايبنألا ىقلتي امك هللا نع

 ٠ ةياكحلا قدصو « لقنلا ةنامأ ال٠

 ؛هتاعارتخاو ناسنالا لمع نم ةعللاف ؤطاوتلاو حالطصالا ىف اما
 .٠ ناسنالا هنع اهاقلتي ىجراخ ردصم ةعلل سيلو

 . ( ا١ال./١ ) هقفلا لوصأ ىف ناهربلا (؟5)



 ا

 : نيمرحلا ماما ىأر

 تاسفللا ةأشن لصأ ىف ليق ام نيمرحلا مام) لقن نأ دعيو

 : لاق

 ىنعمو (؟0) « ٠٠ هلك كلذ زوجي لقعلا نأ اندنع راتخملاو »
 هلقن ام زيوجت 'نربتعا اذ' الا مهللا هلكت انيق يدعم جاع مل ماهإلا نا لذه

 هيأرب مهنم لك كسمت نيقباسلا نال ؛ ةلأسملا ىف اديدج ابهذم هريغ نع
 ضرفلا نم ةدحاو ةلحرم دنع لازن ام انئاف اذه عمو ٠ هاوسام ىفنو

 د ا احب اوال د ع ١
 : - ١

 ٠ عانتقالاو لوبقلا نع دينديو تا تالمتحالا دحسأ حجري ليلد ىلا" ةرقتنم

 لاطبا الا دري مل هنأ ايلج ودبي مامالا مالك لماتن نيح اننكلو
 حالطصالاب ميلستلل طرتشي هنأ انيار دقف ٠ قحسا ىبأ ذاتسالا بهذم

 2 ناكما ىلا ماسمالا بهذ مث ٠ فيقوتل' قيرط هلبق تبث ةعللا نم ار

 لوقيف هيلع قباس فيقوت ىلع فقوتلا نود ءادتبا حالطصالا عوقو
 : كلذ ىف

 نأ دعبي ل هنأ ويش ىدااطصا بهعودو زاوح نع ليدل فاو 2

 دارم مهضعب ( هللا ) ملعيو « كلذل ءالقعلا سوفن ىلاعت هللا كرحي
 لاوحأ نوديري امب نرتقتو اغيص مهرايتخا ىلع نوئشني مث « ضعب
 ىنلا اذه (5) 2“ ركنتمس ريغ !ذهو . تايمصم ىل ال تاراشابو مهن

 قدحيسأ نإ داتسالا لوقل هعفد نم ديرب اعى لا لصين مامالا هب مدق

 8 ءلوق هيلع فدرأ كلذنع

 مث ّ حالطصالاو فيقوتلا نيهجولا ىف زاوجلا تيث اذاف »

 توبث زاوج عشمبلا دحأ الو ٠.٠٠ هجو هللأ همحر ذاتسالا هليخت ال قبب

 ٠ (97) « نيبملإ وحنلا اذه ىلع ةيرورضلا مول

 عضوملاو ردصملا سفن (؟5)

 )١1( هقفلا لوصأ ىف ناهربلا ) /رءما١ا ( .

 ردصملا سفن (؟ا/) : |/الا١ا .٠



 لالا

 نيمرحلا مامال ناهربلا باتك ىف رظانلا هب جرخي ام لصاحو

 ٠ فيقوت ةغللا ةأشن ©

 ٠ حالطصأ ةخغللا ةأشن ©

 ماسالا درا دقو ٠ حالطصالاو فيقوتدلا نيب تعمج ةغللا ةاشذ ©

 حيطصملا ؤطاوتلإو فيقوتلا : نالوآألا نائهذملا الا قبي ملف بهذملا اذه

 .٠ هيلع

 ماهلالا وهو ةيميت نب“ مامالا راتخم نأ ةراشالا هيلا ردجت اممو
 ىمسي نأ ءاعدا ىلع الإ مهللا « نيمدقألا فلملا دنع ركذ هل دري مل
 هانلقن نا قبسم اميف ةيميت نبا مامالا زيوجت وهو « افيقوت ماهلالا
 . اقنآ هنع

 : ةاكاحملاو حالطصالاو فيتقوتنا

 1 حالطصالو. فيقوتن ركذ ىنع ديار مك نيمرحلا مامأ رصتقا

 فقوتلاف ؛ دارآ ول انكمم كلذ ناكو 0 هب لئاقلا ىلا اهنم اي بسني منو

 مدقتم وحو ٠ سراق نب دمحأ نيسحل' وبا ءامدقلا نم هددر نم رهشأ

 .ىتنج نب ناثع حتفلا وبا هب نق نم زرربأ ةعضاوملاو حالطصالاو

 فيقوتلاو حالطصال' نيب بذيذتو - ةلحرم ىف فيقوتلا ىلا لام نأو
 ٠ ىرخا ةلحرم ىف

 ثلذ ليلدو ءاافيقوت برعنأ ةغلا نا ملع. » : سراف نبا لاق

 بلع : لوقي سابع نبا ناكف « اهلك ءامسألا مدآ ملعو » : ىلاعت هلوق

 ةباذ نم ساسنلا اهلوانتي ىتلا ءامسألا هذه ىهنو « اهلك ءامسالا

 ممألا نم كلذ هابشلاو « رامحو لمجو « لبجو لهسو « ضرأو

 .٠ (؟8) « اهريغو

 ٠ ةيفلسلا : ط ( 5 ) ىبحاصلا" (؟4)
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 اذه ىف هرظن ةهجو دكؤي امب ةهيلع بيجيو تاضارتعالا
 ٠ (١؟5١) لاجلملا

 : حالطصالاو ىنج نبأ

 ..”تحت لوقيف حالطصالاب لوقلا ىلا بهذيف ىنج نبأ امأ
 , « 1 9 حالطصا مأ ىه ماهلا ةغللا لصأ له لوقلا باب » : ناونع

 رظنلا لها رثكأ نأ رهغ لمات لضف ىلا جوحم عضوم اذه »
 . فيقوت الو ىحو ال « حالطصاو عضاوت وه: امنا ةغللا لص نآ ىلع
 جتحاو ٠ هللا دنع نم ىه : اموي ىل لاق هللا همحر ىلع ابأ نأ الا
 . « اهلك ءامساأللا مدآ ملعو » : ىلاعت هلوقب

 نوكي نأ زوجي هنأ كلذو ٠ فالخلا عضوم لوانتي ال اذهو

 هللا دنع نم ىنعملا اذهو « اهيلع عضاو نأ ىلع مدآ ردقأ : هليوأت

 طقس ركتتسم ريغ الامتحم كلذ ناك !ذاف ؛ ةلاحم ال هئاحبس

 ٠ءهب لالدتسالا

 اهنا لاق نم لوق عنمي مل هنأ ىلع « نسحلا ىبأ ىفر اضيأ

 .ء (”06) 6 ء.- عضاوت

 امك ٠ حالطصاو عضاوت ةغللا لص! نأ انه ررقي حتفلا ابأ نا
 هخيش نع لقني مث ٠ رظنلا لهأ رثكأ بهذم وه بهذللا اذه نأ ررقي
 لوقي هنأ مهفي اذهو هللا دنع نم ىه. ةرم لاق هنأ ىسرافلا ىلع ىبأ

 لوقلا نم هنيدي امب هخيش مالك رسفي حتفلا ابا نكل « فيقوتلاب
 نسحلا ىبأا ىلاو « هخيش ىلا وزعيو دوعي مث ٠ حالطصالاو ةعضاوملاب
 ٠ ةعضاوملاب لوقلا زاوج ىرعشألا

 1/8/١ ( ٠ ) رهزملاو « اهدعب امو ( 6 ) ىبحاصلا رظتا (؟ؤ)
 ٠ ادج ريسي فرصتب ( 4١7/١ ) صئاصخلا (08)
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 «سراف نبا عنص امك « بهذملا اذه دييأت ىف ةلوج حتفلا ىبالو
 رحسو ةيبرعلا ةغللا قئاقح ىف لمأت نأ دعب فرتعي حتفلا ابا نأ ديب
 نم فيقوت اهئأب ىحوت زجعم نايب نم اهيف امب ةغللا هذه نأب اهنايب
 دوسي مث اهلثم ةغلل عارتخل ناسنال“ ةردقم نع دعبي هنال ؛ هللا دنع

 ناك ةيحاو ةكماوملاب لونبتك ىلا :فرقوتلا دنع وكلا هرب فو
 .:.؟٠ هللا همحر وه لوقي امك امهنيب ارئاح فقيف نيبهذملا ةلدا هماما

 ناك حالطصالاب لوقلاو « فيقوتلاب لوقلا نأ حضتي اذه نمو
 ٠سراف نبا ىفولا هذيملتو « ىنج نبأ حتفلا وبأ امهيءاول عفر نم زريأ

 هججح قيرف لكلو ٠ امهريغ نوريثك نيبعذملا نم لك ىلا زاحئناو

 يسن نيمرحلا ماما لمها كقو ٠ هيفلاخم بهذمل هدقنو هنيهاربو
 ٠ مدقت امك نيبهذملا نيذه

 : تاغللا ةاشن ىف نارخآ نابهذمو

 لبق نم نيمرحلا ماما امهركذي مل نارخآ نابهذم ىقبو
 صن امهثم قفلم ىناثلاو ٠ مدقت امع امامت فلتخم بهذم امهدحأ
 0 ىنج نبأ نع القن هللا همحر ىطويسلا امهيلك ىلع

 : ةاكاحم ةخللا لصأ

 فهن' ايلك تاغللا لصأ نأ ىل' موق بهذو » : ىطويسلا لوقي

 درحو دعرلا نيثحو 4 حيرلا قودك 2 تاعومسملا تاوصألا نم وه

 بيزنو « سرفل' ليهصو « بارقلا قيعنو « رامحل ١! جيجشو ٠ ءاملإ

 . ("9”) « دعب اميف كلذ نع تاغللا تدلو مث ٠ كلذ وحنو « ىبلخلا

 هجو ىدنع ؛ذهو » : لوقيف بهذملا !ذه ىلع ىنج نبا قلعيو
 . (م#“) « لبقتم بهذمو « حلاص

 )١"#( صئاصخلا رظنا ) ١/م ( .٠

 )93( رهزملا ) 1١1/7١-١١ ( .صئاصخلاو ]١ا/ة؛ (.

 )*( صئاخخلا : ١رلاؤ ( ٠



 هل الا[ ب

 ىف نيرصاعملا نيثحابلا نال ٠ ةهرصعل قباس اذه ىنج نباو

 اسيرق اذه ىتأيسو ٠ هادع ام ىلع بهذملا .ذه اوحجر ةخللا ملع

 ٠ هللا ءاش نأ

 : قفسلللا بهذملا

 اودروأ امناو ٠ نيعم ىأرب هب نولئاقلا هيف عطقي مل بعذملا اذه
 نم فئاوط نيب اعزوم قيقحتلا دنع هارتو .٠ حيجرت نودب تالامتحا
 : لاقف ىطويسلا لالجلا ةركذ دروا دقو ٠ ءاملعلا

 هللا عضوي وأ ٠ اهتاوذي ىناعملا ىلع لدت نأ اما ظافلألا »

 ىّتاسبلاو « هللا عضوب ضعبلا نوكي وأ « سانلا عضوي وأ « اهايا

 بصعذم ىنشلاو ( قرميعلا ) ىميلنس نب ددع بعذم لوأاو هد ةم
 بهذم ثئناثلاو « (*5) كروف نبآو ىرعشالا نسحلا ىبأ خيشلا

 س'اسنلا نم ءادتيالا نوكي نا ام' عبارلاو ( ىئابجلا ) مشاه ىبأ
 نم ةسمتتلاو هلل! نم ءادتبالا وأ ٠ موق بهذم وهو ٠ هللا نم ةمتتلاو

 ىبهذم ىلا ةعجار تفلتخا ناو ىع ءارآ ةدع انه نأ ىرت تنأف

 ىريمصلا ناميلس نب دابع ىلإ بسن ام الا ٠ حالطصالاو فيقوتلا

 : ىطويسلا لوقي . هئالطب ىلع نوععجم ءاملعلاو

 رهاظف دبع بهذما نف:الا + لكلا ىف قوفقوتم: نوقتحلاو ف
 ٠ ("5) « مهدنع داسفلا

 ٠ نيثدحملا ثحبم ىف هب فيردتلا قبس (؟:)
 نيدنا رخم مامالا نع هلقتن ىطويسلا حرص دقو ( ١31/1١ ) رهزملا (؟0)

 ٠ ىزارلا
 ٠ ريسي فرصتب ردصملا سفنإ (5)



 ب اطلالال #

 نم اءدب اهانمبتقا ىتلا ءاملعلا صوصن نأ : لوقلا ةوفصو

 مامالل ىطويسلا هازع امو ؛ ىنج ناو سراف نباو نيمرحلا ماما
 حيجرتو مدقتملا فالخلا ةياكح نم ىلازغلا مامالل هزاع امو « ىزارللا
 حيجرت نم بجاحلا نبا ىلا هازع امو ٠ (/) حالطصالاو ةعضاوما

 هذه لك ٠ (98) نظلا ةبلغب ىرعشألا نسحلا ىبا مامالا لوق
 اهل عبار ال تاغللا لصأ ىف تايرظن ثالث ماما انب فقت صوصنلا

 : ىهو

 ٠ قيقوت ةغللا لصأ نا و

 ٠ ديلقتو ةاكاحم ةغللا لمأ نا و

 ةيميت نبا ءمالا راتخم وه ىذلا ماهلا اهنأب لوقلا دري ملو
 هبهذمو ٠

 ثرو فى الأ ميللا « ءاملعل» نم دحأ نع لوقا اذه دري مل : لوقأ

 'ٌذح دوروو )2 حالطصأ مأ ىح مانهلا ..« 0 : لاك ثيح. ىنج نيا نع

 عئاو فورعملا ىئعملاب « ماهلالا » هنم دري مل حتفلا ىبأ نع مالكلا

 ءريبك فيقوتلاو ماهلالا نيب قرفلاو ٠ حالطمالل لباقملا فيقوتلا دارا
 «تامولعملا» فذقب نوكيف ماهلالا امآ « ىحو » هنأب فيقوتلا رسف دقف

 قئاقح اييلع ىنبت الف ةطبضنم ريغ ماهلالا ةلالدو « رعاشللا ىف

 ٠ مولعلا

 : اح دعمو

 ىفني ةمآلا ءامنع نيب نم درفنا امك « ةيميت نبا مامالا نا

 هب لاق هلبق نم ملاع ىلع رثعن ملو ٠ ماهلالاب لوقلاب درفنا عضولا

 6/7١" ( ٠ ) رهزملا رظني (0)
 ٠ ( ؟/ا ) ردصملا سفن (58)

 ( ؟ ج  زاجملا-:0)



 اك ف

 هدعب نم ةأراج ناو « هداهتجا لثم هحيجرت ىف دهتجاو ٠ هلوق لثم

 ٠ انيهوت كلذب ىفكو ٠ هاراج نم

 : ةثيدحلا تاساردلا ىف ةغللا لصا

 ٠ ثيدحلا رصعلا ىف نونفلاو مولعلا ىف ثحبلا فنؤتسا امل“
 ادبي ملو تاساردلا هذه ىف نأش ىأو نأش ةيوغللا نوئفلاو مولعلل راص
 ٠ مهنيعأ بصن نيمدقألا ثحابم اوعضو مهنكلو غارف نم نوثدحملا
 اوعضخا مهنا ىإ « ايسارو ايقفا ثحبلا بعش مهيدي ىلع تمنو

 ٠ ىقفآلا ومنلا وه اذهو هنيدايم اوعسوو ةديدج رهاوظ ثحبلل

 نومدقألا هلوانت اميف ثحبلا اوقمعف مامالا ىلا تاوطخ 'وضمو
 ٠ ىمارلا ومنل' وه اذهو

 تديرذظن عيرأ نيثدحل '" منع ترهنم ثأ تاعللا ةآشن لاحم ىفو

 : ةثادحلا ةفص هيلع بلغت ةدحاوو .٠ نومدقألا اهب لاق اهنم ثالث

 هسسخ اوزرعو .٠ دع ضاومو حوطصأاأ تدلل' لصحأ نإ ؟ دق

 نوملسملا ءاملعلا هب لوقي نأ ليق نم نانويلا ءاملع ضعب ىلإ لوقت.

 ٠ ("5) ليوط رهدب برعلأ

 مدقلا ذنم نانالا ايب دوز دق ناك ةزيرغ اهلصا نأ اولاقو
 ٠ ةيناسنالا ةغللا عارتخا نم اهقيرط نع عاطتسأ

 نم ةيميت نب' مامالا لاق امك ٠ ىهلا ماهلا ةغللا لصا نأ ولقو
 5 () ميدق ىقيرغأ فوسليف ىلا بهذأملا اذه اوبمنو 2 لبق

 ىلع ةثيدحلا تاساردلا ىف ركذت مل ثالثلا تايرظنلا هذه نكلو

 .٠ ايهنم ةدحاوب دحأ ملسي ملو نوثحابلا اهدقن لب « ةملسم قئافح اهنأ

 سماسخلا نرقلا ةقسالف نم تيركوميد ىقيرغالا فوسليفلا وه (59)

 .كلذك داليملا ليق سماخلا نرقلا ةفسالف نم تيلكاريه فوسليفلا وه (5-)



 هس 7595 -

 ماسسهمللالاب لوقلا اوضفرو « ةعمفاوملاو حالطصالاب لوقلا اوضفرف
 . )4١( ةصاخلا ةزيرغلاب لوقلا اوضفرو

 « نوثحابلا اهتحص ىلإ نكئمطي داك ىتلا ةعبارلا ةيرظنلا امأ

 : ةغللا لصأ نا لوقت ىتلا ىهف

 : ديلقتلاو ةاكاحملا

 : ةيعيبطلا توصأالا؛ ىكاح لوألا ناسنالا نأب اهنورسفيو

 ىكاح ٠ ةيلاعفنالا تاوصالاو « ةعيبطلا رهاوظو « تاناويحلا تاوصا
 ىتنا تاغللا ةاون عضو ىلا ىدتها مث اهدلقو تاوصأآلا كلت ناسنالا

 ةراضحلا مدقتب تلمتكاو تجضن ىتح اكيشف اكيش رهدرتو ومنت تناك

 ٠ (5؟) براجتلا ةرثكو

 ا + تلقا ندع عفةمالم مم ةاع ةيرظنلا هده حجر ىذلاو

 قع عطاق 1 د مقي مل كلذعذ كتحص ىلع عطاق ليلد مقي مل نأو

 ٠ تيرظنلا نم اهريغ فالخب اهئاللطب

 ليدحو ميدق عقلا نأ ةيضشن ةهذع ىف لاقي ىلا قحلاو

 . لسدتحالا ىلع مكاق مهدنع رمآلا لب ٠ دحاو ىارب اهيف اوعطقي هن

 .٠ (5*) طق عءىشب لوقي الو فققكوتي ءاملعلا صضحعبود

 : ةيميت نبا مامالا ىوعد ةهجاوم ىن

 ديع يمك نين لزق قب فرفش كتب مل اهناب: ىوعملا :دالح ةيلاوق
 نيتحابلا كهنع ةدودرم اهئناو ٠ ةهدعب نم ترهتشا ناو نيملسملا عاملعلا

 لسهنمو ةمدقتملا ثالثلا تايرظنلا نوثحابلا دقن نيحو ٠ نيققحل ١

 ٠ ىفاو دحاولاد بع ىلع روتكدلل اهدعب مو ( 48 ) ةغللا ملع رظني (51)
 ٠ (480) قباسلا عجرملا ةيرظنلا هذه ةقيقح ىف رظنا (4؟)
 .٠ ( 8م/ا١ ) رهزملا (:عر
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 رثكأ ماهلالا ةيرظنل مهدقن ناك ةعضاوملا ةيرظنو « ماهلالا ةيرظن
 .٠ (5غ) اهاوس امل مهدقت نم ارطخ

 هراتخم ىه ىتلا ماهلالا ةيرظن تابثا ىف غلاب ةيميت نبا ناو

 . طق ىارب اوعطقي ملو لادتعالا ىلا ليمأ اوناك نيثدحمو ءامدق

 : عضولا نع زاجملا ءانغتسا

 الصوت عضولا راكنأ ىف دهتجا ةيميت نب دمحأ مما نا فلق

 نع هدنع ليدبلاإو « ةياغ ال ةليسو هدنع عضولا راكناف زاجملا راكتال
 ٠ مالكلا عارتخال نراقملا لامعتسالاو ماهلالا وه عضولا

 لطبي دك ثيدحلا ىوفغلال دقنلا نأ انفرعو ٠ اكيدحو اميدق تاغلل'
 ةعضاوملا ةيرظن دقت هئاف كلذك ٠ مامالا راتخم وه ىذن' ماهلالاب لوقلا
 رحنلا ىلع ةاكئاحملا وه تاغللا لصأ نوكي نأ حجرو ٠ حالطصالاو

 - هيف اهيلأ انرشأ ىدلا

 ىنج نبا حتفلا ابآ ائيار دقف ٠ اثيدح سيئ ةاكاحملاب لوقلاو
 ٠ (40) صئاعخلا ىف هركذي

 كئسم نوكلسي نيمدقألا ءاملعملا نم نيققحملا نا انفرع. امك
 لصالا وه ماهلالا نأب ةيميت نبا مزج امك ءىشب اومزجي ملف لادتعالا

 ٠ دنع ديحم ال ىذلا

 : لوقن اذه ىلع ءانيو

 ىلع مدقتم عضو ةغللل نوكي نأ ركنا ةيميت نبا مامالا نا

 ٠ اهدعب امو (848) ةقللا ملع رظتي (54)

 ٠ ( 8ال/١ ) صئاصخلا رظني (:6)



 اس ل١45 ب

 تدلو ةعاس ةلمعتمم ةغللا ظافلأ نم ةظفل لك تدلو لب لامعتسالا
 ٠ اهثم دارللا ىنعملا ىف

 دجوت نأ لوقعملا نم سيل هنال ةيميد نبا مامالل بسحي قح اذهو
 لك نأ ملسن انتا لب « هيلا ةجاحلا لبق تاغللا نم ةغل ىف ظفل وأ ةملك
 داجيا ىلا اعد ىذلا ىنعملا ىف لاممتسالاب ةئورغم تعضو ةملك

 عزاني نمو ةيميت نبا مامالا هيلع ىراجن قح اذه ٠ ةملكلا كلت

 عضولا نرقب انميلست عم  مامالا هيف عزانن ىذلا نكلو
 راكنا ىلا ايدؤم اببم اديملا اذهب ميلستلا نوكي نأ - لامعتسالاب
 نيبو « مامالا هركني ىذلا عضولا نيب فالتخالا نال ؛ زاجملا
 ٠ هل لصحم ال ىظفل فالخ هتيثي ىذلا لامعتمالا

 : لوقن نحنو ٠ لامعتما امناو عضو ال : لوقي وه

 ىلع ءدنب زاجملا تيثتو ٠ ةيميت نبا مامالا أدب ثيح نم أدين

 . لبق نم عقفولاب لوقلا ىلع ءانب هانتبث؛ امك « لامعتمالاب هلوق
 بكد . لامعتسالا وهو مامالإ هرقأ امي كسمتنلو 4 عضولا 2

 0 لبق نم زاجملا وروجم ل

 ٠ لوأآلا ىعضخولا اهدنعم ىف ةملكلا لامعتسا ىه ةقيقحلا نأ ©

 اتناق ٠ هل تعضو م ريغ ىف ةملكلا لامعتسا و وه زاجملا ناو ه

 عسسشولا لدب لامعتسالاب لوقلا ىلع ةيمدك نبا مامالا ىراجت نيح

 : لوقن

 ٠ لوأ الامعتسا ةلمعتسملا ةملكلا ىح ةقيقحلا ©

 ٠ ايناث الامعتما ةلمعتسملا ةملكلا وه زاجملاو جه

 ٠ لوآلا عضول! ةلزنم لوآلا لامعتسالا لزننف



 5 خ0

 ٠ ا ىناثلا عضولا ةلزنم ىناثلا لامعتسالا لزننو

 لامعتسا لوأ ىف ةقيدح نوكت ةملكلا نال ؛ لاكشالا لوزي انهو
 ةهج نم ال ٠ اذه ىف ةحاشم الو ٠ ىناثلال امعتسالا ىف ازاجمو ٠ اهل
 عيشت نمو ةيميت نبا مامالا لوقي اذامف ٠ لقعلا ةهج نم الو « ةغللا
 !؟ هبهذل

 : نامزالتم لامعتسالاو عضولا

 ىلا ىدؤي ال ماهلالاب هلوق نأ ةيميت نبا مامالا ىوعد نهوي اممو
 عضولا نا لب ٠ عضولا ىفاني ال لامعتسالاب هلوق ناو « عضولا راكنا
 وه عضولاب دارملا نال ٠ تاغللا لصأ ىف هب ليق بهذم لكل مزالم
 وأ ماهلالا هردصم ناك عاوس ةأتعم ىلع هلام ةظفللاب ةرع لوأ قطنلا

 ' . فيقوتلا وأ ةاكاحلا

 نا دعبف ٠ لوقعمو غاستسم ظافلألل ىلوآلا ةلالدلا نع جورخلاو
 اهيف عقي هلجا نم ىه تناك ىذنا اهانعم ىف ةملكلا لامعتسا رقتسي
 ءاونمف + ةيزاجلا ةلذلدلا ئه ئزخل' ةلالد نق اهئاضتناب: فرصتلا
 ةعضاوم وأ « هريغو سراف نبا لوقي امك افيقوت ةغللا ةأشن ردصم ناك
 ةاكاحم وأ ةيميت نبإ دكؤي امك اماهلا وأ نورخآو ىنج نبا ىري امك
 ضعب بهذي امك ىناسنالا عونلا اهب دوز ةزيرغ وأ موق ىري امك
 دورو وه عضولا نال ؛ اهلك ضورفلا هذهل مزالم عضولا ناق نيثدحملا
 ٠ هنم دارملا ىلع الاد ةرم لوأل ظفلل'

 ليحت سيو ٠ ىحنل ةأيحلا مزالق لثم لامعتسالل عضول' مزالتو
 لزعمب ظفل .عضو ليحتسي امك « هسفن ظفللا نع لزعمب ظفل لامعتسإ!
 ٠ ىنعم ىلع ةلالدلل هنيعيو ظفللا عضي عضاولا نال لادمعتسالا نع

 نهذ ىف ةلثئام هامسمو هانعم ةقيقح نوكت نأ نود ظفل عضو روصتو
 .. ليحتمم ليحتمم عضاولا

 عضو ال لامعتساو ماهلا ةغللا لصأ نأ ىري  الثم  ةيميت نباف



 تك اولقا د

 ةملك لمعتسمي نأ ناسنالا هللا مهلا نيحف ٠ لامعتسالا ىلع مدقتم

 ؟ لامعتسالا اذه ةحصل نيرمأ دح' نم دبالف « رحب »

 ىفو ٠ ةيكرم ةرضاح نكت مل اذا ةروصلا كلت ليخت : ىناثلاو
 اماو اسح اما لامعتسإلاب ةنورقم تعرتخا رحب ةملكف نيتلاحلا اتلك

 نهذ ىف سيلو عضوت وأ « رحب » ةملك عرتخت نأ ليحتسمو ٠ ىنعم
 ٠ اهامسمل روصت عرتخملا وأ عضاولا

 لصا ىف ةضورقملا تايرظنلا لك ىلع قيبطتلل حلاص لاثملا اذهو

 لاعف' نم العف تسيلو ىجراخ رهظم ةغللا نال ٠ لامعتساللو « ةيرظن
 ٠ اهاياوط نيب اموتكم لظي سفنلا

 زاجملا نكلو ٠ ةيميت نب' ىري امك عضو الو لامعتسالا نكيلف

 ٠ لامعتمالا ضرفو عضولا ىفن عم ىتح غاستممو زئاج

 الامعتسا لمعتست نيحو ٠ ةقيقح اهل لامعتسا لوأ ىف ةملكلاف

 قايسلا ىف تدجوو « ةربتعم ةلص لوألا لامعتمالا نيبو هنيب ايناث

 ناك لوآلا نود ئناثلا لامعتسالا ىنعمب ذخألا بجوت و! حجرت ةنيرق
 ٠ ةلاحم ال زاجملا

 : نيمدقألا نع عافد

 ةملكلا نأ مهلوق زاجملا ىزوجم ىلع ةيميت نبا مامالا ذخام نم
 .مامالا بهذم ىلعو ٠ !زاجم الو ةقيقح ىمست ال لامعتسالا لبق

 امك اذهو ٠ اهانعم ىف ةلمعتمم الا دجوت مل ةملكلا نأ ةيميت نبا

 نكلو ٠ باوصلا لك ةيميت نبا مامالا هيف باصأ حيحص :لوق انلق

 ةقيقح نوكت ال لامعتسالا لبق ةملكلا نأ نيمدقأالا لوق لطبي ال

 ٠ نكمم نيبهذملا نيب قيفوتلا نال ٠ ازاجم الو
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 ةلمعتسم تدجو ةملك لكف « قداص ةيميت نبا مامالا بهذمف

 ىوتللات ةشحلا ىلإ اورظن مهتال حيحص. نيمدقاف لوقو اهردك لول ىف
 ىف انلصت مل ظافثألا نم ةرثاكلا ةرثكلا هذهف ٠ ةيوغللا مجاعملا هتوح ىذلا
 ىف هل الثم لمجلاف ٠ اهيف اهولمعتسا دق برعلا ناك ىتلا اهجذامن
 ءابطخلا وأ ءارعشلل صوصن انلصت مل انتنكلو ءامسأ ةدع ةيبرعلا ةغللا

 ةتوبتم ٍظافلألا ضعب. تراصف ٠ ءامساألا كلت لك اهيف اولجس مهريغ و ىأ

 نمو ٠ ةميدقلا روصعلا ىف تلمعتسا دق تناك نأو لامعتسالا نع ةلصلا
 ٠ ىمجعملا كعضو ىلإ رظنلاب ةلمعتس تميل اهنأ لاقي نأ حص أنه
 لامعتسالا لبق ةملكلا نا زاجملا ىزوجم لوق ناف اذه ىلع ءانبو
 بهذم نيبو هنيب :ىفانت الو « حيحص لوق اراجم الو ةقيقح نوكت ال
 ٠ حيحص عزنم امهنم لوق لكلف ٠ ةيميت نبا مامالا

 عضولا ةحص ىلع ليلد تاغللا ددعت

 ددعتب تاغللا ددعت حالطمالاو عضولا ىركنم بهذم نهوي اممو

 ةلغل هلك ءلاعلل ناكل اماهلا ءأ افيقوت ةغللإ تناك ولف - ملاعلا بوعش

 ٠ عقاولا هفلاخي اعم اذهو 5 ةدحأو

 : كلذك تاجهللا ددعتو

 ةلقتسم ةغل اهنم ةجول لك دعت داكت تاجهل ةدع ةيبرعلا ةغللا ىف

 فيقوتلاب لوقلا نهوي ددعتلا اذ هو ٠ ةلصو بسن مالا ةغللاب اهل
 ةئيبلا لماوعو ىرشبملا دهجلل نا دكؤيو ٠ تاغللا ددعت لثم ماهلالاو
 فيكف ٠ اهيف ىلالدلا روطتلاو تافللإ ةأاشن ىف اريبك الخد
 !؟ هيوقتو هدكؤت ةيوغللا عئاقولاو رهاوظلا لكو ديجلا

 اذه ىفني في

 : وه لاؤسلاو ٠ ارطخ

 وه امف عضولا ىفن نم ةيميت نبأ مامالا بهذم انفرع نإ دعب ©
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 !؟ فلاخم مآ ىرظنلا هبهذمل قياطم وهل ٠ هنم ىلمعلا هففوم

 : عضولا نم ىلمعلا ةيميت نبا فقوم

 « ناطلس ىإو « ناطلس سوفنلا ىلع اهل ةميظعلا قئاقحلا
 « ةقيقحلا ءاول تحت توطنا اهئاشو تيلخ اذا  سوفنلا ىا  ىهف
 راكنا ىف هداهتجا عم ةيميت نباو ٠٠ فقوم اهفم اهل ناك ولو ىتح
 هجويو ؛ هرقي هبتك نم ةددعتم عضاوم ىف هانيأر « ايرظن عضولا
 عضتو ٠ هنم ىرظنلا هبهذم ايسانتم وأ ايمان « هساسا ىلع ضوصنلا
 هانلق ام ىلجت ةيميت نبا مامالا مالك نم جذامن ثحبلا ىدي نيب
 : هيوقتو

 : لثملا ىنعم قيقحت
 نآرقلا ىف لاثمألا دورو لوح ةيميت نبا مامالل ليوط مالك ىف

 حيرص فارتعا 2 الثم مالكلا ريصي ىتمو « ةغللا ىف اهدوروو 4 ميركلا

 . ىزاجملا ىثعملا ىلا ىعضولا ىنعملا نم لقنلاو ىوغنلا عضولاب هنم
 . ةفشاك ةلمجب هثيدح ىلع بقعن مث ثدحتي ةيميت نبا مامالا كرتنو
 : هللا همحر لاق

 لاثمألا برض وه نآرقلا هب ءاج ىذل' هائركذ ىذلا اذهو »

 بورغملا لثملاب وأ لثملا برضب ةغللا ىف ربعي دقو « ىنعملا ةهج نم
 نكل ةنللا نم دافتمب امك ريبعتلا هنم دافتسيف ظافلألا نم عون نع

 لجرلا نوكي نا وهو « نآرقلا لاثماك مكحن' ىلع ليلدلا هنم دافتسي ال
 لامعتسالا ىف تعاشف هاضتقا ببسل ةروثنم وأ ةموظنم ةملك لاق دق
 ناك ناو « لوألا ىنعملا كلذ هبشأ ام لك نع اهب ربعي راصي ىتح
 تلقن ةيلثملا ةلمجلا كلت ناكف ٠ اهل عوضوم ريغ لصألا ىف ظفللا
 . ةدرفملا ظافلألا لقنت انمك ٠ ماعلا ىلإ صاخلا ىنعملا نم فرعلاب
 زاوم وهو ٠ خفن كوفو اتكوأ كادي : مهلوق لثم ةلمجلا ىف لقن اذهف
 هتيانج تناك نمل ءادتبا ليق لثملا اذه نال « اذه تينج تنأ : : مهلوقل

 ٠ (15) « اماع الثم راصف ٠ خفنلاو ءاكيالاب

 . 0( 54- 57/15 ) ىربكلا يىواتفلا عومجم (55)
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 ىلع سمشلا حوضو هنم اندارم ىلع ةلالدلا حضاو مالكلا .اذه

 بعحذم ىف لانملا ىتزيزع نيتقيقح ىلع لدي روصو ٠ راهتلا دوجو

 ٠ ىرظنلا ةيميت نيأ مامالا

 عضو ىلا هنم لقنلا مث لوألا عضولاب هرارق؛ : ىلوألا .ةقيقحلا

 ىنعم ام نذا : هل انلق عزانم عزان ناف ٠ كلذ ىف ةحيرص هترابعو ناك

 عوضوم ريغ لصألا ىف ظفللا ناك نإو » : هللا همحر مامالا لوق

 !؟ (2ا/) « اهل

 ىذلا وهو ٠ لوآلا ىوغللا عضولاب اعطاق .ارارقا اذه سيلا
 1! هيقنو ةراكنا ىف هركقو هلقع مامالا دئجأ

 ىلمعلا هبهذم ىف رقي ةيميت نبا مامال' نا : ةيناثلا ةقيقحلا
 ةرابعلاو ٠ درفملا زاجملابو « ةيليثمتلا ةراعتسالا » بكرملا زاجملاب
 : هلوق ىه اذه ىلع ةلالدلاب عطقت ىتلأ

 ىلن' صاخلا ىنعملا نم فرعلاب تلقن ةيلثملا ةلمجلا كلت نآكف »
 ٠ (؛ا) « ةلمجلا ىف لقن اذهف ٠ ةدرفملا ظافلألا لقنت امك ماعلا

 دعب هبرضم ىف ددري نيح لثملا نأ ىلع نايبلا ءاملع عمجأ دقف
 رصع لبق هب نولئاقلا رثك لوقلا اذهو ٠ ةيليثمت ةراعتما نوكي هدروم

 ٠ هرصع دعبو 2« هرصع ىقو « ةيميت نبأ مامالا

 ىسعملا » ب ىوغللا ىنعملا ىمسي هسفن ةيميت نبا اذ وه اهو
 مسا الا رجهي ملف « ماعلا ىتعملا » ب ىزاجملا ىنعملا ىمسيو « صاخلا

 انه  همالك رسفي نأ لاحمو ٠ همالكل مزال وهف هانعم امأ زاجملا
 رمعاشملا ىلع رطيسملا وه فسعتلا نوكي نا الا ٠ هانرسف ام ريغب

 ٠ جلجل لطابلاو « جلبأ قحلا : لوقن نأ الا انه انعي نلو ٠ سوفنلاو
 ناكل صنلا اذه الا ىلمعلا ةيميت نبا بهذم ىف نكي مل ولو
 ٠ هنم انل دارملا ىلع ةئالدلا ئف'ايفاك

 ٠ قباسلا ردصملا (57)
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 ةمات ةحارص ىف رقي ةيميت نبا مامالا نأ قباسلا صنلا ىف انيئر
 ىوغللا ىنعملا نم لقنلاب رقيو « لصألا هناو « لوألا ىوغللا عضولاب
 نتعلا ىوفللا ىلا مس انك ماعلا نتعلا هانم زخك نطم نلا
 هتم رف امو ازاجم ىناثلإو « ةقيقح : لوألا ةيمست نم ارارف « صاخلا

 ٠ ىنعم هل مزال ارظن

 هيف رقأ ةيميت نبا مامالا صوصن نم رخآ؟ اصن ضرعن نآلاو
 دق ةملكلا نأب رقأو . لصألا هنأو لوآلا عضولاب  كلذك  ةحارص
 ٠ ىوخللا لصآلا ىف هل ىه عضوت مل اديدج ىنعم لامعتسالاب بستكت

 : صنلا وه كاهو

 هناف مكحلا نم جارخالل لصالا ىف ناك ناو ءانثتسالا كلذكو »

 ىفنلا نم ءانكتسالاف ٠ هنم ىنختسملا ةفقانم ىف ةيفرع ةقيقح راص
 ريغ ىنعم هل لامعتسالاب ريصي ظفللاو ٠ ىفن تابثالان مو « تابثا
 عضولا لصا هيضتقي ناك ام

 مالكلا بيكرت ىف نوكيو 2 ةرات ةدرغلا ءامسألا ىف نوكي كلذكو

 ريقتيفا + ةلنسج ةركلا فمك ةلوقنلا لمجلا ىف نوكيو + ةزاك
 ميمعتلاب ام! ٠ لصالا ىف هيلع ناك امع لامعتسالا فرعب درفملا مسالا
 سارلاو طكافلاو ةيادذا 5ع ٠ يوحتلاب اماو 0 صيصختلاب امآو

 ةدايز ىف امك هرئاظن هيضتقي ناك امع لامعتسالاب بيكرتلا ريغتيو
 ةلمجلا لقنبو ٠ داك ىف ىقنلا ةدايزو ٠ ةيبلسلا لمجلا ىف ىفنلا فرح
 كادي : مهيلوق ىف اهب لثمتملا لمجلاك « هريغ ىلا ىلصألا اعانعم نم

 ++ نفك كوفو + اذكوأ ا

 : ءاوسب ءاوس قباسلا صئلا نوعفع وه صنلا اذه نومضمف

 ٠ هيلع جورخو عضولاب رارقا و
 ىق هل ناك امع لقني بكرملا مالكلاو « لمجلاو « تادرفملا ه

 ٠ ىناثلا لامعتسالاب د ديدج ىنعم لوقتمعلل ريصيو ةدللا لما

 . 0( 470 - 199/١5 ) ىربكلا ىواتفلا عومجم (:4)
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 ةبادلا ظفلك تادرفملا لقنل هليثمت صنلا اذه ىف ىذلا ديدجلاو

 ريغب فرعلا اهصصخ مث ٠ بدي ام لكا ةعوضوم عضولا لصأ ىف ىهف
 ٠ تارشحلاو عبرألا تاوذك ناسنالا

 ٠ زاجم مومعلا نم صوصخلا ةلالدو

 مث 4 ضرالا نم نئمطملل عيضولا لصا ,.ىف وه طئكاقلا ظفلو

 ٠ ناسئالا نم جرخت ىتلا ةلضفلا ىلع السرم !زاجم لعج

 سارو لبجلا سأر لثم ءىشلا ىلع' نع ازاجم هب ربعيو « ناويحلاو
 ٠ ةراعتمالا ليبس ىلع رمآلا

 لوألا عفولاب ةيميت نيا مامالا نم اعطاق ارارقا !ذه سيلفا
 مسي مل ناو بيكارتلاو لمجلا ىفو تادرفملا ىف زاجملابو هنع لقنلاو
 ٠ 'زاجم اذه

 ليلحت ىف ةما ءاملع جهنم جهان - انه  ةيميت نب! مامالا نا
 امم ةيزاجملاو ةيعضولا اهتالالد نيب ةقرفتلاو اهيمارم كردو بيلاسألا
 ةلاح الا وه ام زاجملا هراكنا نأو ٠ قحلا هبهذم وه كلذ نأ ىلع لدي

 ىتأي اميف اهل ضرعت فوم تارربمو بابسأ هدنع ابل تناك ةكراط
 ٠ هللأ ءاش نإ

 : لوألا لامعتسالا عضولاب داري نأ ةيميت نبا راكنا

 هل ملسنف ةيميت نبأ مامالا الدج  ىراجن اتنأ قبس أميف انلق

 لوألا لامعتسالا نوكيف ٠ لامعتسالاب ادب ثيح نم ادبنو عضولا ىفنب
 ٠ زاجملا روصت اذه ىلع ىنينو « هدنع ركنملا لوألا عضولا ةلزنعب

 ةرقف بتكو « هل طاتحاف اذه رعشتسا ةيميت نبا مامالا نكلو

 اذح هراكنا ىنبو « عضولا نع اليدب لامعتسالا نوكي نأ هراكذأ ديفت

 : همالك اذهو ٠ راكنالا اذه ىلا ىدؤي ليلد نم هدنع حص أم ىلع



 - ا:

 : لاقيف « الوأ هيف تلمعتسا ام هل عضو امي.ىنعن : اولاق ناو »
 لوزن دنع أبب بطاختت برعلا تناك ىتلإ ظافلألا هذه نأ ملعي نيا نم

 اوملعي مل اذاو ٠ رخآ ءىش ىنعم ىف كلذ لبق لمعتست مل هلبقو نآرقلا
 اضياو ٠ هيلع اوقفتا ام فالخ اذهو ٠ ةقيقح اهنأ ملعي الف ىفنلا اذه
 !ذحو ٠ ةقيقح هنأ ظافلألا نم ءىشب عطقي ال نأ اذه نم مزليف
 (45) « لقاع هلوقي ال

 : دقنو بيقعت

 ٠ لوألا لامعتمالا عضولاب داري نا صنلا اذه ىف ىقني فلؤملا

 ةلزنم هلزنيو لوألا لامعتسالاب لوقي نم نأب ىفنلا اذه ىلع لدتسيو
 ملكتي نأك ىتلا ظافلألا نأ  انيقي  ملع اذا اذه هل ملعي امنا عضولا

 ىرخا روصع ىف لمعتست مل هلبق نمو نآرقلا لوزن رصع ىف برعلا اهب
 ٠ هلبقو لوزنلا رصع ىف برعلا هيف اهلمعتما ام ريغ ىف ةقباس

 نوكي ىتح ةقيقح اهن' لوقي نأ هقح نم سيلف كلذ ملعي مل اذاو
 ٠ ازاجم هريغ ىف اهلامعتس

 نتا ذاك ٠ لوهجم رمأ ىلع ةملع قئاقح ىنبي ىرت امك وهف اي

 لورننا رصع لبق اهلامعتما مدع  انيفي  ملعي ال ةيميت نبا فلاخم
 كلذ ىف اهيلامعتسا ملعي ال كلذك  ةيميت نبا ناف « رخآ ءىش ىف

 حالسلا سقن ههجو ىف رهشي نأ هفلاخم قح نمو ٠ رخآلا ءىشلا

 هدفك نم حجرأب هتفك تسيلو ٠ هيفلا خم هجو ىف وه هرهش ىذلا
 ٠ هاوعد تبثيو هضراعم ىوعد عفدي ام انيقي ملعي ال امهالك ٠ هيفلاخم
 ردصي نأ نيمصخلا دحا قح نم سيلو ٠ ناكفاكتم انه نافقوملاف
 . حجرم الب حيجرت هنال ؛ رخآلا هلوقي ام

 اذه ةحصب مكل ملسأ نل زاجملا ىزوجمل ةيميت نبا لوقي نيحف
 ليبق برعلا اهب ملكتي ناك ىتلا ظافلألا نأ انيقي متملع اذا الا بهذملا

 ٠ قياس عجرم ىربكلا ىواتفلا عومجمو ( 45 ) ناميالا (59)



 - الةء اس

 اهدولمعتسي اوناك ام ريغ ىف لمعتست مل هلوزن رصع ىفو نآرقلا لوزن
 عضولا اقم هنوميقت ىذلا لوآلا لامعتسسالاب لوقملا ملسيل هيف
 ٠ مكيلع هتركنأ ىذلا لوألا

 هلاق دق اذ وه اهو ٠ لوقلا اذه هموصخل ةيميت نبا لاق اذا

 : هل اولوقي نا موصخلا قح نم ناف ٠ العف

 لوزنلا رصع ىف برعلا لامعتسا ن؟ نم انبهذم ىلع نحن لظنس
 عضولا ماقم هانمقا ىذلا لوألا لامعتسالا وه ةغللا ظافلأل هلبق امو
 لوزنلا لبق برعلا نأ انيقي تنأ ملعت ىتح « انيلع تنأ هتركنا ىذلا
 ناعم ىف ةغلللا ظافلك اولمشسا دق اوناك ايننرات :مولعا ا: رضغلا ليقو
 ةفورعملا خيراتلا روصع ىف هيف اهنولمعتسي اوناك امل ةرياغم ىرخأآ
 نا رفاولا ءاكذلاو « رخازلا لقعلاب هل دوهشلا مامالا خيشلاب ايرح ناكف
 هنأ ملحم مخلب ةكرعلا نقوحف الفا © ىقاقحلا ذهب هتاينح ىف مشي

 ٠ تانيمختلاو ضورقلا ىلع ىنبت ال نونفلاو مولعل' قئاقحو
 ٠ هموصخو ةيميت نب» ىتفك نيب انيوس اننا هيلأ ةراشالا ردجت أممو
 بنج حجري عقاولاو ٠ ةيلدج ةيومت هده نأ ءىراقلا ملعيلو
 نم مولعمو طويضم وه ام ىلع مهبهذم اونب مهنال ؛ موصخلا
 ءاملع نم دحأ هركني ملو مهبهذم هيلع آونب ىذلا مولعملاو ٠ عئاقوملا
 ىف ةغللا اهيف تلمعتما ىتلا ىناعملا نأ وه ةيميت نب! مامالا الإ ةمآلا
 تبتك نيح ةنس نيسمخو ةكامب ردقتو هلبق ىتلا ةرتفلاو لوزنلا رصع
 عزاني ملو « لوآلا لامعتسالا وه « اهاوس ام ىلع شيرق ةغلل ةدايسلا
 لضظض ىف تماق ةيزاجم تاغايص برعلل ناك ناو عزانم اذه ىف
 ليبم ال ىذلا اهعقاوو ةغللا ةعيبط ىه كلثو ٠ ىقيقحلا لامعتسالا
 ٠ هراكنال

 :هلوق اما

 ةقيقح هنأ ظافلألا نم ءىشب عطقي الا اذه نم مزليف اضياو »
 . « لقاع هب لوقي ال اذهو



 ١ث6م/ا 

 برعلا نلاضحتا نا لوقت م هزلي هنكلو: + عيت مالك اذهق
 لقي .مل اذهو ٠ لوا الامعتسا نكي مل هلبق امو لوزنلا رصع ىف ةغلل
 ءهلل دمحلاو « لقاعب سيل نم مهيف سيلف ٠ ةيميت نبا مامالا موصخ هب

 : هيضراعم ىلع مكحلا ىف وسقي مامالا

 ةبضاع رعذشم زاجملا ركني وعو هيلع رطيست تناك ةيميت نبا
 رعاشملا هذه ٠ دعب اميف اهركذنو « ريدقتلا لك أهردقن بابسا اأهن

 اماط ىذلا ميظعلا ةيعادلا وهو ١ فاصنالاو لادتعالا هتسنأ ةبضاغلا

 لدعل علاو ملام الا نع عرفت 0 هتارظانمو هندجاو هملكو هعنحب لواح

 نيب ليثم ل نوكي داكي ال انسح ءالب كلذ ىف ىلياو «٠ فاصنالاو

 نه هيكحتكم هسشا نم ىلع درأ ىف لوقي ذا مكحن ,ىف مهييلع وتبي

-- 

 5-2 5 ٠ -١0 5 3 .٠ ١
. 

 مه ا !؟ ) ملع داب ملكتي لكب ( !؟ ) لوقي ام روصتي مل نم
 ٠ (90) (!!؟ ) لقعلل نوفلئاخم ( !!؟ ) عرشلا ىف

 ثكحح دبه © حم فداعي ملا فصوو .٠ ةلوبتم ريغ ةوق هذه

 نوملكتيو ٠ نولوقي ام نوروصتي ال « لقعلل نيفلاخم ٠ عرشلا ىف

 لكو ٠ دقنلاو ءابدالا لكو . نييوحنلاو نييوفللا لكف ملع ريغب

 نييلوصالا لكو « نيثدحملاو نيرسفملا لكو « نييغالبلاو نييزاجعالا
 !؟ عرشلا ىف نوعدتبم مع ءاهقفلاو

 هعدتبم مه ' هذدنو ا ءاايذم هعألأ عاملنع نم محا ملع امل تامامتالا هذع

 ٠ ( ىباس عجرم ١ قربكلا ىوتفلا عومجمو ( 38 ) ناميالا (60)
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 نب دمحا مامالاو. « هابحاصو ةفينح. وب؛ مامالاو ىعفاشل! مامالا

 , ىلازخلا مامالاو « ىودزبيلا مالسالا رخفو « نيمرحلا ماماو « ليتح

 يلو د« ىوانسضيبلاو < ىدمالو. هز نياو + ىزارلا نيفلارخفو
 هقفلاو لوصألا مالعأ مه ءالؤعبو 2« بهاذلا ةمثأ ذيدالتو « بجاحلا

 !؟ ةعيرشلا ىف نوعدتبم مهلك

 هللا راجو 2 ةيطع نبا ىضاقلاو 0 ىريطلا ريرج نبا ماسمالاو

 ءالكه « ليلجلا نقلا اذه داورو نيرسفملا مالعا مهو ىرشخمزلا

 !؟ ةعيرشلا ىف نوعدتبم

 نبإو «٠ ىضرلا فيرشلاو « كروف نباو « ةبيتق نبا مامالاو
 هاياضقك نيجلاعملا « ثيدحلا نع نيعفادملا زربا نم مهو ريثآلا
 «ةاحنلاو نييوغللا هلب ٠ ةعيرشلا ىف نوعدتبم كلذك ءالؤه ٠ ةكئاشلا
 لخثقم زاجعالا ىف نيبتاكلاو « مالكلا ءاملعو « داقنلاو ءابدالاو
 رهاقلا دبع مامالاو ؛« ىنالقابلا ىضاقلاو ىنامرلاو ىباطخلا
 ىف نوعدتبم مهنأ حص ولو ةعيرشلا ىف نوعدتبم ءالؤه « ىناجرجلا
 - نذأ  ةمالاف مهلوقب ذخأتو ٠ ةمألا ىضمت مهئارت ىلعو ٠ ةعيرشلا
 نبا مامالا الا ماهتالا اذه نم ملسي ىرت اي نمو ٠ هللا حمس ال  ةلاض
 اوركنا دق مهنا لبق ءامدقلا نم ةئفحو « ميقلا نبآ هذيملتو « .ةيميت

 !؟ زاجملا

 مامالا اذه نع هللا افعف ٠ الحم فداصت مل ةوسق اهنا لجأ
 دعت نأ البن ءرملا ىفكو « لاق اميف رذعلا هل سمتلت فوسو ٠ ليلجلا
 ٠ هبياعم

 : زاجملا قيقحت ىف ةفاضالا رثآ ىفن

 نم ةماعد لك عبتت « ةلمج زاجملا ةيميت نبأ مامالا ركنا امل
 عزان مزجلا ليبس ىلع اهنم هراكنا عيطتسي مل امو اهركناف هتاماعد
 نيلئاقلا مامأ هذفاون لك نم قيرطلا دسي ىكل اهصئاصخ ضعب ىف
 ىزوجم نل هدلخ ىف عقو املو ٠ مدقت امك عضولأا ركنا دقف ٠ زاجملاب



 همس #87

 ريغو ٠ عضولا ناكم هتبثأ ىذل لامعتسالاب نوثبشتي دق دق زاجملا
 تاكا نم 'رارف هتبثا دق نك ىذلا لامعتسالا ركني نأ هنم لوبقم

 لأاقف ٠ لامعتسالا صتاصخ. نم ةصيصخ ىف عزاني حار عضولا
 لوزنلا رصع ىف عاش ىذلا لامعتسالا كلذ نأ مكيردي نمو هيضراعمل
 نوكي نأ ازئاج سيلف' . ةغللا ىف عقو لامعتسا لوا وه هلبق نمو

 عهنع هومتدهع ىذلأ لنمعتمالا ىلع قلاس لامعتنبا برصعلل
 ؟ (01) ازاجم هيلع جورخلاو « ةقيقح هومتربتعاو

 اهربتعي ىتلا ةفافضالا ىلأ دمع تاعزانملا هذه نم غرف الو

 ٠ زاجملا قيقحت قتارط نمم ةقيرطو ةنيرق ل انايحأ  زاجملا وزوجم
 ٠ زاجملا زوجم ىعدي امك زاجم اهنع ققحتي ال ةفاضالا كلت نا معزو
 و همالك نم تارقف ركذن ءالوا نحن اهو ٠ ليوط مالك كلذ ىف هلو

 ٠ دقتلاو ثحبلاب 'يبقعتنو

 : هللا همحر لق

 عيمج نع ةدرجم اهي قطنيف « ةديقع الا تلمعتس 'ين؛ ملعي مل ظافن

 قطن اهنأ ملعي نأ ريغ نم اهتقيقح وه كلذ نأ ىعدي هث « دويقلا

 وع نيعل' ةقيقحا : لوقي ن' لثم ٠ ةدرجم تعضو الو . ةد أيهب

 نيعو ٠ ةعبانلا نيعلاو ءاسمشلا نيع ب تيعس مث ٠ مصبملا وضعت

 نم ال ٠ كرتشملا باب نم 'ذه ن' : نولوقي نكل « ةهباشملل « بهذلا

 : نولوقي 2 سارلا ظِفل ادع ٠ ةريكب ثمعش ؛ زراجملاو ةققحلا باب

 سأارو 3 هلوأل بردلا س'ر : 'ولاق هث ٠ نامسنالا سار ىف ةقيقح وه

 سارو « هلوأل رمآلا سارو ٠ مهديل موقلا سارو ايعبنمل نيعلأ

 نودجي لب « 'درجم لمعتسا سارل' ظفن نا طق نودجي ال مهو

 : ىلاعت هلوقك « ناسنالا سار ىف دويقلاب لمعتسا هنا

 ه.ا4 كه د

 ٠ تئش نا هيلا عجراف ةهبشلا هذه ىف هتشقانم ليلق ذئم مدقت (0)

 ( «١ حج زاجلا عه)
- 
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 ( ؟  ةدكاملا ) نيبعكلا ىلا ملكجراو مكسوعرب اوحسماو »

 ٠ (5؟) « ىناعملا كلت هيف لخدت نأ عقمي ديقلا اذهو هوحنو

 : مالكلا اذه نم هدارم

 : نيرمأ تبثي نأ انه  فلؤملا لواح

 اهدورو ءاعداف ةديقم الا درت مل ةقكثللا ىف ظافلألا“ نأ : لوألا

 وه وأ مولعم ريغ ازاجم ديقملاو « ةقيقح اهنم درجملا نوكيل ةدرجم

 ٠ لاحم

 فيضا ام : امهو « ةفاضالا نم نيعون نيب ةيوستل' : ىنئاثلا

 سيل ام ىناثلاو ٠ هيلع ىرجيو « هيلا فاضي نا هقح امل ءىشلا هيف
 ٠ هيلأ قيضأ ام هيلا فاضي نأ هقح

 ٠ ناسنالا سار : لوآلا لاثم

 ٠ بردلا سأر وأ 2« لبجلا سأر وأ رمآلا سأر : ىناثلا لاثمو

 ٠ موقلا سارو

 لوقنو امهيف عزانتم امهتابث! فلؤملا لواح نيذثلا نيرمألا الكو
 ملاعلا اذه عم ابدأت لطاب نيرمآلا لك : لوقن نأ ناكم اهيف عزانتم
 سيل اميف هعم فالتخالا نم هل انريدقتو اتبح انعنمي ال ىذلا ليلجلا
 ٠ اغلبم الوسر نوكي نأ الا ناسنال ةمصع الو .. باوصب

 مامال! لوقي اذامف الاو ٠ ضوقنم دويقلا نم درجتلا مدع هاوعدف

 : (08) ىديهارفلا دمحا نب ليلخلا هركذ اميف هيراجي نمو ةيميت نبا

 - ( ) ىربكلا ىواتفلا عومجمو « اهدعي امو (5*) ناميالا (05؟)
 دادغي ىلمركلا سانسنا بآل! : ط ٠ عجر : ةدام « نيعلا باتك (6)

 .٠ مالقككال



 همس ل60 ب

 , رجع « جعر 2« عجر : امهعم ءارلاو ميجلاو نيعلإ باب »

 ه0 ا عرج :نعج © جرع

 اهل ركذي ملف ديق لك نم ةدرجم تئمعتسا لاعفأ تس هذهف

 . لعافلا دمم دست ةفاضا فضت ملو « هيلا ةجاح ىف ىه الو ؛ لعاف
 ٠ اقلطم ادرس ادورسم ظفللا درجم الا اهب دري مل لب

 « كعد « دكع » : لادلاو فاكلاو نيعلا باي ىف ليلخلا لوقيو

 . (05) « دعك 2(« عدك 2« كدع ٠.٠ « عكد

 ةئالثلا ىلع ليلخلا هبن « ةداملا اهيلا تفرصت لاغفأ' ةتس هذهو

 !؟ ٠ ىرت اي ليلخلا هركذ اميف دويقلا

 : ناسا قففان فرقا نع اهركم شامت نقف تارا نلف
 ٠ سارآو ٠ سؤرا : ةلقلا ىف عمجلاو « هالعأ ءىش لك سار : سار
 ٠ (686) سؤرو

 بولطملا نع !نجرخ هيف درو ام لك انعبتت اذا ثحبمل' اذهو
 استع ةيميث نبا مامالا ىوعد نأ نظأ امو ٠ لادتعالاو دصقلا نم

 عوقوب لاق نمف ٠ اهعفد ىف رخآ اكاسم انك نال ؛ عازنلا ىف هل ةديفمب
 نوكي ىتح ظافلألا ىف ضحملا درجتلا ىلإ بهذي مل ةغللا ىف زاجملا

 نم درجتلا درجتلاب دارا امئاو ٠ ةقيقح درجملاو ازاجم اهنم ديقملا
 مالكلا ناك اهنم مالكلا الخ !ذاو « زاجملا دجو تدجو اذا ةصاخ دويق

 : ةيتآلا هاوعد ةشقانم ىف هركذنس ام اذهو ٠ ةقيقح

 : ةفاضالا ىعون نيب هتيوست

 فاضي نإ هقح ام ىلا ءىشلا ةفاضأ نيب ةيميت نبا مامالا ىوس

 )١٠١5( ٠ ردصملا سفن (04)
 .٠ (6١1عر/##) برعلا ناسل (06)
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 نأ هقح سيل ام ىلا ءىشلا ةفاضا نيبو ٠ ناسنالا سار لثم هيلا
 هذهو موقلا سارو « رمآلا سارو « لبجلا سار لثم هيلا قاضي
 : ةسيصيف كلو مل ديغ ةنودتل ما

 هقنع قوق بصتنلا فورعملا وفعلا وه نأسنالا ىف سارملاف

 ىف نهذلا ىلا ردابتيو ٠ ةقيقح ةفاضالاف ناسنالا سار : لاقي نيحو
 هلوق لزن كهل كئذلو .٠ دهب ةصاخلا هتكيدو وضحا كلذ روصت لاحلا

 : ىلاقعت

 ةملك نم دوصقملا أم نوملسملا مهق « .٠٠ مكسوعرب اوحسماو »

 ىرغصلا ةراهطلا ضكارف نم اشرف سارلأ حسم راصف « سوعر
 ةعللا ىف فورعم وه اع ع ىوس ىلا مهنهذ فرصني ملو ( ءوضولا (

 9 باطخلا اهب قرج ىتل 0

 ملعي نم ريخ ةيميت نبا مامالإو ٠ لوصألا ءاملع نأف اذهلو
 حيرصلا صنلاو رعاظلاو « مكحللا » ليِبق نم ةيآلا هذه ؟هدع « كلذ

 هداريا زوجي رخآ لامتحا ىأ نود اهنم دارملا ىلع ةاالدلا حوضون

 ريغو « لجرلا ريغ سارلإو ٠ لسغلا نع فخ“ ناك ام وه حسملاف

 سيئ ال انئييعت دارملا تنيع نيبطاخملا ريمخ ىلأ هتفافاو . ديل“

 . لامتحا الو هيف

 ةفاغالا لثع « سؤورلا » : ليقول اميف ةفاخالا نع درجتلاو
 ٠ ةغللا تالالد نم دوهعملا حوضولا ىف

 : ىلاعت هلئوق لزن الل كلذكو

 « نيعلاب نيعلاو « سفئلاب سفكلا نأ اهيف مهيلع انبتكو »

 . (هإل) « ٠.. نسملأب نسل'و « نذالاب نذآلاو « فئنآلاب فئالاو

 - (١1؟/١) هقفلا لوصأ ىف ناهريلا ىك مكحملا فيرعت رظنا (03)
 ك نيمرحلا مامال

 .٠ (:86) ةدئاملا (ةالر
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 نملا نم الو « عماسلا وضعلا الا نذألا نم الو ٠ ماشلا وضعلا الا

 هيدؤت ىذل! ىنعملا سفت ىدؤي افيرعت تفرع اهنكلو « هيلا فاضت نإ

 ايهفرصب ةئذؤملا دويقلا نم ولخت ظافلألا هذه نال ٠ ةغللا لصأ ىف

 ٠ رهاظلا نع

 .: نيفلحم نيعضوم ىف سأرلا ةفاضا تنبد ةنراقم

 سوعرلا تفيضا ةيميت نبا مامالا يقاس ىلا ةميركلا ةيألا ىف

 . (08) « مكسوءرب اوحسماو 0 : نيبطاخملا ريمض ىلا

 اء تلق... ؟ هاشم ةدرذو اد دوعمعو رمألا سأارب كربخلا الا »د

 ٠ هلل' لوسر اي

 0 ؛ ل 000
 ةالصلا هدودعو 2 مالمال يمال سار : لاق

 . (مو) « دايجلا

 ىف ةفضالا ةئالد لغفم ةميركلا ةيآلا ىف ةفاضالا ةنالد لهف

 ؟ فيرشلا ثيدحلا

 ف امأ ع غارفلا نم 'زيح لثشي فو ةعلا ىف اسك
 ىك عار نشا ريج كني وردم ميج هيل ىق نسارلا نا“

 ىف سأرلا ٠1 ةينهذلا تايفيكلا نم ةيفيكو لوقعم ىنعم ويذ ثيدحلا

 ةالاع ثم 2 مل 35 فكن 3 د ٌّ ركل
 ىللسالد نيب ةيوسل حصن فيعف 2( ديرحت ثيدحلا ىفو «٠ ةدام ثيألا

 ؟ نيتفاضالا نيتاه

 !؟ ٠ ةيوستلا كلت روصتي لقاع ىاو

 ١ ( ٠ ) ةدئاملا (ه8)

 ٠ دححبصو ناميالا بأي ىف ىذمرتلا ةأور (ةو)



 سم ال4

 ةغللا هنع ءىبنتو 2« قوذلا هكرديو « لقعلا هروصتي ىذلا امئاو

 وضع وه ىذلا سارلاب هيبشتلا ىلع لومحم ثيدحلا ىف سأرلا نأ

 اذه ناك نيحف ٠ ديلاب حسمتو سمتو « ةرصابلا نيعلاب ىرت ةدامو
 قكاقدو رارسإ نم هيف هللا عدو امل ناسنالا ىف ام مظعا وه سارلا

 « ريقفتلاو روعشلاو ساسحالا زكارمو « ةايحلا ماوق هيو « تاقاطو

 هرئاظن هب هبش ىفيكلا فرشلا نم هن ام لثم ىسحلاع ولعللا نم هلو

 ٠ ىرخالا قئاقحلا نم

 امسج- هرمآ راص مالسالا نم الخ نمو « هلك رمآلا سأر مالسالاف

 ةدماه ةلفج داعو ٠ ةميق هسأر هنع نأب مسجل سيلو « سأر الب

 ٠ ىرت الو سملت ال

 سار : ةرابعف « كولسو لئاضفو ميق وه امنا مالسالا كلذكو
 هراثآب كردي 2 ديرجتلا مملاب 0 ناعمللإ تيد قيقكر عاعش مالسالا رمآلا

 لفط اهنع لاس ول ىتلأ ةلتكلا كلت ىهف « ةيآلا ىغ سارثا امل
 نكلو سأرلا وه اذه : الئاق اهيلع هدي عضوي اهتقيقح ىلع هفقول هاب'
 نئارلا نييلو. ةفيركلا هيل ىف سأرلل عاب ىرت اه بارما سازرديل
 نياو وه امف ءر مالا مانس ةورذو ؛ رمآلا دومع هعحم نكلو « هدحو

 ماتس ةورث ىه نياو !؟ همجحو هداعبأ ىه امو « رمآلا دومع وه

 !؟ ٠ اهلكش امو « رمآلا

 ققحي نأ  ذاعم انلكو  اذاعم بلاطت مل انه لوسرلا ةغالب نا

 منسس ةورذ الو « ةالصلا وه ا!دومع الو « مالسالا وه اسإر رمالل

 هيلع هنكلو ٠ هتنتفو لب « هتزجعاو هتيعا هتبلاط ولو ٠ داهجلا وه
 . نايبلا رحس هل عضخاو « هبيدات نسحاف هبر هبد“ دقو « مالسلا
 نع فشكي امب « داهجلاو « ةالصئاو « مالسال! : ةثالثلا نم ذلك هبش

 ىلع سأرلا فرعت امنا ةغللاو ٠ اهفرشو اهتمظعو « اهرطخو اهلالج



 - اله

 فرعت امئاو ناسنالا ءايحاألا فرشأو « ةايح اذ ناك نمل قيقحتلا هجو
 ماتسلا ةورذ فرعت امناو « ناينبللو مايخلل قيقحتلا ىلع دومعلا
 وه ىحلا ىف سارلاو ٠ ناويحلا نم قلخلا ميظع عونل قيقحتلا ىلع
 مانسلاو ٠ اهمايق ماوق وه ناينبلاو مايخلا ىف دومعلاو « ةايحلا ماوق
 . هعفرأو هيف ام ىلع وه « ناويحلا كلذ ىف

 ىفو « ةيآلا ىف سارلا ىتلالد نيب ةيوستلا نالطب ناب اذاو
 سأ/رو « بردلا سإرو « ناسنالا سار نيب ةيوستلا نالط نأب ثيدحلا
 هنعو انع هللا اقع ةيميت نبا مامالا اهقاس ىتلا ةلثمألا ىف موقلا
 . سار ناسنالا ىف سارلاق

 ٠ ليثمتو هيبشت هيلع فطع امو بردلا' ىف سارلاو

 ٠ ليلد وأ ليبس نم نيتفاضالا ىتلالد نيب ةيوستلا سيلو

 : ذجاونو ذجاون نيب ةنراقمو

 هيف ىصوي فيرش ثيدح نم ةعطق ىف تدرو ىلوآلا ذجاونلا
 : لوقيف نيدشارلا ءافلخلا ةنمو .٠ مالسلا هيلع هتنمب ءادتقاب ةمآلأ
 )5١( ٠ « ذجاوتلاب اهيلع اوضع »

 : (51) رعاشلا لوق ىف ثدرو ةعئاثلا دجاوتلاو

 تلليت نرق هجو ىف هزه اذا
 كحاوفلا ايانلا هاوفا ذجاون

 ةلالد نيابت ثيدحلا ىف « ذج نا » ةلالد نأ ةيدبلا نمو
 و 5-: 2

 . ؟ليرن "٠ 2 »و . ب .٠ . -. ل 4 0
 ىف باطخل نال ٠ ةدحاو ةداملا نأ عم رعشلا تيب ىف « ذجاوت الز

 . ه١ - 9 9. .

 ٠ كفيفحم ةهج ىلع « دجاون » هل نم ىلأ؛ هجوم ثيدحلا
- 

 - هتسحو ىذمرتلا هاور (1)

 . ( »696 ) بلعث سلاجم رظنأ (11)



 ب 4/57

 ىف هل سيل ام ىلع تيرجأ دقف رعشلا تيب ىف'« ذجاوتن » امأ

 ؟ دجاوت عقاول»

 هليخت دقو © رهدلا فورص نم ناننالا بيصي ام ىح ايانملاف
 كلتل تبثاو اهاوفإ اهل تبثأف ٠ سرتفملا ناويحلا ةروص ىف رعاش
 « ذجاون الو هاوفأ الو ٠ اكحض ذجاونلا كلتل تبثاو « دجاوذ هاوفألا

 .ىذلا نمو ٠ هعادباو لايخلا ةغل هذهف ٠ قيقحتلاى دع كحض الو

 هروصتي ىذلا ىنعملل ايواسم رعشلا تيب ىف ذجلاونلل ىنعم روصتي
 ةيرشلا ثيدحلا نم اهل هه

 : نيعلاو ٠٠ نيعلا نيبد

 .سفنلا نا » : ىلاعت هلوق :ىف نيعلا نم مهفي ىذلا نم .. مث

 لوق ىف نيعملا ىنعمل ايواسم ىنعم « ٠-٠ نيعلاب نيعل 019 نا مقتلاب

 : رعاثل'ا

 .؟ .. (15) انويعلا انلسراو 'رارج شيجلا فثعب :مك

 ىلا ه'دعتي .إل رصايلا.وضعلا ىف روصحم ةيآلا ىف نيعلا ىنعمف
 . صقني الو ديزي ال اهاتعمل واسم اهيف ظفللاف ٠ هر

 بييف ظفللا فاعض' فاعضاف رعشلا تيب ىف نيعل' ىنعم اما
 مخفخلا لكيبلا لمشيل هادعتي لي « رصابلا وضعلا دح دنع فقي ال هئان

 قوسملا ىنعملا ةيدأات ىف نأشلا ريطخلا قيقدلا وضعل' كلذل مظتنملا
 0 عقاو الو وود الو لقع كلذ لوح فلتخي ل ءا(58) مالكلا دل

 ةلالد نيابت « ناسنالا نيع » ةلالد نا لوقن اذه ىلع ءانبو

 ٠ لسرملا زاجملا ىلع نيرخاتملا دهاوش نه (1؟)
 رابخأ علطتسيب ىذ' ةئيبرلأ تيبلا يف « نيعلا » نم دارملا نال (5)

 ,نع اهي زوجتلا حص كلذل « ميظع ناش انه دارملا قيقحت ىك نيعللو ٠ ودعل!
 . علطتسملا صخشلا

 و0



 ل 91١ -

 اهدروأ ىتلا ةنثمآألا ىف « بهذلا نيعو « نزثيلا نيعو « سمشلا نيع »7
 . اهتالالخ نيب ىواستلا تابث' لواحو ةيميت نبا مامالا

 سرفلا ني؛ : لاقيو ٠ ناسنالا تنيو ناسنالا نبا : لاقي نيح امأ

 ىلإ فيفا ام نا زاجملاب لوقي نمم 'ادح؛ ملعن الفا سرفلا تنيو

 ىف ةفاضالاف ٠ راجم س رقما ل فيضأ' امو 2 ةقيقح 'اهيف ناسنالا

 اته ناسنالا ىل :ْ فيفا ام ةفاشأ ١ امو ٠ ةقيقحلا باب نم نيلاحلا الك
 امهتيب قرفي نم دجو ناو ٠ نسرذلا ىلا :فيضأ ام :ةفاضا نم قحأب

 ؟ راه فرج افث ىلع وهف ازاجم ىناثلاو :: ةقيقح لوآلا لعجيف

 ىلا فاضت ىتلا ءاضعالا لغجي نأ ةيمنت نبا مامالا لولح

 تا'دامجلا ىل فاضت نيح نان ريغ اوأ انامنا :ناك ءاوس 'نإاوئحلا.

 ريظو ٠ ىدولا مفوا ٠0 كبجلا سارا لثم اهيل“ اهتفاضأ لعجي نا
 ٠ (341) !زاجم تسيلو ةقيقح « .ليجلا

 هلا امئاو سار لبجللا سيلف ٠ :ةفوفرم ةلواحم هذهو 3
 35 نسلم 3 ىدلولل ىبيلوا د ههنا اول ناسف ولنلا نف نيارلاو هيك ةمقلا ةذهو

 سيئو همسأ كل ردت مقلاب متو لدتملا اكون لخدم هل امئاو مف

 راعتميف 2 ةوقلا ىف رهظلاب هبشي ىوق نتم هل امناو « رهظ لبجلل
 ٠ ١ هب صاخلا هظفل هل

 نذ ءثاعشفا .اع هاقم نوكلا هدر كو تفع ةيمعت نيا مامالأو
 -_ ةيسص

 سار حارأ لج و .:ئك ىعرشل ثلا مكحلا نع لئاس هلأم ناك ول لوقيس

 نوم هلو ادريرعااو كس 2 ريغ ىف وهو 2« ادمع هدمج نع لجر
 ؟ هللا ليبس ىف داهج الو

 ٠ هيخلأي لعف املثم اماعق هب لعفي : لوقيس ناك هنا

 ٠ (55) ناميالا ىف همالك رظن؛ (74)



 ل الكال تن

 اذامف هدسج. نع لبجلا سأر حازأ نالف : هل ليق دق ناك ولو
 اهلعاف نم لاني تعقو ةعشب ةميرج نأ ىريس ناك لهو ؟ ٠ لوقي ناك
 !؟ لبجلاإ نم وه لان ام

 ىف ناسنالا سفرك لبجلا ةمق : لاقي نأ عنامي ال ةيميت نباو
 لاقي نأ عنامي هنكلو « زاجملا نع هييشتلا اذه دعبل ٠ عافترالا
 دحاو نيتلاحلا ىف ىنعملاو ٠ ناسنالا سار نم راغتسم ليجلا سار
 مكحيل نيلاثملا نيب ةقرفتلاو ٠ هيبشتلا ىف ةغلابم هيف ىناثلا نا ديب
 ٠ ليلد هل سيل مكحت هريظن عنمو امهدحا زاوجب

 : هيلع ةجح- ىه ةرقف

 : لاجملا اذه ىف ةيميت نبأ مامالا لاق اممو

 ناسنالا ظفلك « !درفم ةقللا لهأ هب ملكت ام ءامسآلا نم اضيأو »

 نيعلا ناسن# مهلوقك « ةقاضالاب !ديقم لمعتمي دق مث ٠ هوحنو

 « زاجمو ةقيقح ةغللأ ىف نوكي ن' ريدقتبو ٠ كلذ وحنو عارذلا ةرباو
 وه زاجملا ناف ؛ طلخ وهو « زاجملا نم !ذه نأ مهضعب ىعدا دقف
 لب « ظفللا لمعتسي مل انهو - هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفنلا
 « ٠٠١ ةقفاضالاب رخآ اعضو راصف « رخآ ظفل عم بكر

 ىفاضالا بيكرتلا اذه تادرفم نأف ٠ فلؤملا نم ةطئاغم هذهو

 ناكف لبق نم مدا نبا' ىف لمعتسا دق ناستاف ٠ لبق نم تلمعتسا دق

 نافذا نيعلل سيلو نيعلل افاضم لمعتسا مث ٠ ةقيقح هيف هلامعتسأا

 نيعنت افاضم ©« ناسئا » لانعتس“ ناأكف « هنم ءزج ىع لب ىقيقح

 ٠ اازاجم

 ةلألا كلت ىلع ةلالدلل لبق نم لمعتما « ةربا » ظفل كلذكو

 بيف هلامعتسا ناكف « بايثلا اهب طاخت ىتلا « ديدحلا نم ةعونصملا
 امنإو « ةرب' عارذلا سيلو عارذال افاضم لمعتسا امل مث « ةقيقح

 ٠ (50) ناميالا (ده)
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 ٠ اراجم لامعتسالا اذه ناك اهب هبشم وه

 « دارملا هل ققحت مل اهنال ةرقفلا هذه نم دفتسي ملل ةيميت نباف

 .هب مزجو هررق نأ قبس ام ضعب ىف هيلع ةجح ىرخأ ةهج نم ىهو
 دري ملو ٠ ةديقم ىهو الا ظافلأ اهيف سيل ةغللا نا لاق نيح كلذو|

 ٠ (15) دويقلا نع ادرجم دحاو ظفل اهيف

 اضيلو » : لوقيف « كانه هررف ام ضقاني انه وه اه مث
 مث ٠ هوحنون اسنالا ظفلك ادرفم ةغللا لهل هب ملكت ام ءامسالا نم
 . « .. ةفاضالاب اديقم لمعتسي دق

 - انه - دويقلا نع ديرجتلا تبثا دق هللا همحر هارت الا

 !؟ هدقتعمو مامالا بهذم وه امهيأف ٠ البق هافن دق ناكو

 نم ديرجتلا ريغ رخآ ىنعم انه « دارفالا » نم تارأ هنا لاقي ال

 . دويقلا

 ليلد « ةفاضالاب !ديقم لمعتسي دق مث » هدعب هلوق نأ لوقن اننال

 ديفي نلو ٠ دويقلا نع ديرجتلا « 'درفم » هئوق نم دارأ هنأ ىلع عطاق.

 ٠ عازن كلذ ىف

 بيكرت لك ىفو اهيف زاحملا عانتمف تومرضحو كبلعب امأ
 زاجملا ىفنب ليق 'ذإ ارش طبأتو « هرحن قرب لثم ىدانس؛ وأ ىجزم
 « ةرابعلا ةقيقح ىف فرصتلا مدع ىلا عجار (17) ةهج لك نم اهيف
 رارمتمالا ىلا ءورطلاو عاطقنالا نم ىنعملا لاقتنا اهيف ام لكو

 ٠ ةريثك برعلا ةغل ىف اذه رئاظنو موزللاو

 .مهف : لاقيو «٠ مهفلا لوصح ىنع ةلالدلل ءاهلا رسكب مهف لاقيف

 ٠ ةماردلا هذه نم (54) رظنا (1ة)
 : عب لعافلا نال زاجم !رش طبات لثم ىف نا نولوقي نويلوصالا (10)

 رم هغارف دعب لكأ نالث : انلوتك اراجم هيل" لعفل' دانسأ نوكي هنع لعفلا لاوز

 . لكأل



 م 11ه

 ىا « هنع ردص نمل ىنعملل ةمزالمو ةغلابملا ىلع ةلالدلل ءاهلا مضب

 زاجل! نال ؛ زاجم ىناثلا ىف الو ةقيقح لوألا ىف لاقي الو
 لا م اه قبلا نيفرط نيب نوكي
 « ىثالثلا نم نيعلا مخ خذ ىلع ىني ام وأ « دانسا وأ « جزم
 ٠ ناتلاح هن دحاو فرط ال'

 ىنعلا ىلع جورخ لك نإ : لقي مل زاجملاب لوقي نم ناف كلذكو
 ( ققحت تققفحت اذ' 0 مهدنع زاجملل لب « زاجم ىعضون'
 ,امهزاجمب عطقغي مل 'و ةيانكلأف ٠ ققحتي مل ققحتت مل اذأو

 : نويلوصألا لوفي كلذكو

 ربتع“ لك عءىشثملا نم دئكراو <« غول مدع ىاع فقح نع - 1 تهأ1! ٠ 0-11 4 هدأإ 5 -. -:, 5

 مدعل 'زاجم الو « ةكن ىشملاب ةدع ربعي مل لكألا نال ةقيقح جا

 .٠ (534) لكالا نيبو ؛« لك 81 نع هب ربعملا ىشملا نيب ةبسانمل

 فئاو .٠ هتيزاجمي دحأ لقي ملو ٠ لامعتسالا ىلع جورخ !ذهف

 ٠ نونج وأ هلب هارتعإ نم مالكب هيبش وغل وه

 مع .امنأو «< :راتيد رفحا لك نومصحي ال زاجلملاب نولئاقلاف

 ةرفيص نيبو « بعهذلاإ ةرفح نيب نوقرفيو . نولوقي ام نوكرعي

 ٠ تايحلاو براقعلاو ىعافألا

 : زاجملا قيقحت ىف ةفاضالا رود

 نيب عامجالا هبشي امل فئاخم ةيميت نبا مامالا هركذ ىذلا نأ

 -يونعالل لوصالا ىلع عورفلا جيرخت ىلع هيبنتلا : رلئني (54)
 .( !ا؟ءءر/ثث ١)



 هس إآ18 ب -

 « ىلامجلا ساسحالاو ىب دال قوذتال ذتال فانمو 4 ريبعتلا قئارط نم مهنعن

 ىذلا ىنايبلا ريوصتلاو ىلالدلا ن ولتلا ىف تافاضالا صضعب رودل ردهمو.

 بيصت ىفوأب 5 ليرنتلاو زاجعالا ةغل ةيبرعلا ةغللإ هنم تصتخا

 هيلا فيضأ ام هيلا فاضي نأ هقح سيل ام ىلا ةفاضالا تناك دقل

 مهتمدقم ىفو « ةيبرعلا ةغللا نونف ىف نيفنصملاو ءاملعلا ناهذال ةتفال.

 ركم لب » ىلاعت هلوقل ضرع قيخ « هيوبيس نييوغللاو ةاحنلا خيش

 ٠ ةقللا ىف عامتالا قيرط ىلع ءاج هن؟ هيلع قلطأ ىذلا « راهنلاو ليلل .

 ىناعم ىق اوبتكو هل 'رصاعم ناك وأ « هيوبيس دعب ءاج نم لكو.

 رتشاو زرب نا ىل“ هلوق لثمد اهيخ اوناقو ةيلألا هذه مهتفقوتسا نآرقلا

 وأ 2« زناجحملا حلطصم ىل ! عاستالا حلطصم اورجهف زاجملا حلطصم

 ٠ ريبعتلا رارسا نع فشكلاو هيجوتلا ىف امهنيب اوعمج

 :ىلقعلا زاجملا كرد ىف ليصأ رود ةفاضالا نم عونلا د ناكو

 ةظحالملا هذه تيوق ىنئاجرجلا رهاقلا دبع مامالا ىدي ىلعو

 راص ةداج ةيدقن تافقو سَ 'رعشلا شعب صعب لوق ماعأ هللا هةعجحر فقوو

 ٠ اذه انرصع ىلاو ةدعب ءاج نمل اناربث اهييف هلوق

 روص مأمأ (19) نيثدحملاو داقنلا ءابدألا ضعب فقو هلبق نمو
 د 00

 : اذم ىف اهيذ ةفاملالا رثا ف 'ولمأتو ىوبنلا تيدحتلا نم

 تاليلحتو 'راثأ انل 'وكرتو ٠ نمحرلا عباصاو ٠ دالبلا ميق الح
 ٠ ناييلا رحس نم ىوبنلا ريوصتلا ىف امع ةفشاك ىنجلا ةبيط ةيغالب

 درو ام ةداعال ىعاد الف لواآلا مسقلا ىف هذه لك ةلثمأ تمدقت دقو

 دري مل 'دحاو الثم ركذنلف لاقملا حضوي لاثم نم دبال ناك ناو ٠ هيف

 : ناعوت ةفاضالا نأو « ةيئايبلا ةصاخلا هذه نع فشكي مدقت اميف

 ٠ ىباطخلاو كروف نباو ٠ ىضرلا فيرشلاو ٠ ةبيتق نبأ لثم 0



 كا

 لثم ٠ اهلجأ نم وه عوضوملا هتقيقح نع مالكلا جرخي ال عون ©

 هذصه ىعدا ناو عضولا ةلالد هعم ىقبت نأ لاحم عونو ©

 )١( ٠ قافألا هاركذ تقبط ٠ ريبك ىفلسو ليلج ملاع ىوعدلا

 ريوصتو 34 ظوظحلا نق نم ىوعشتلا ىف ةعئار راثآ ءارعشللو

 هفورعملا ىحمجلا لبعد ىبأ لوق كلذ نمو اعراب اريوصت مهتاعول
 : ربنق نياب

 ادب املك ىنملب ىماصتعا الولو
 ىريص ىوهلاب مقي مل اهتم سأيلا ىل

 دغ ىدج موي لك ىراظتنا الولو
 ىربف ىلإ نونفادلا ىشعنب حارل

 اهضابقتاو ىنملا نعو ىنيار دقو
 (١71)!؟ ىردص ىف هيفك سايلا ديدج طسيو

 ريخآلا تيبلا ىف اهتعور لثمتت ةينف ةحول ةعوطقملا هذه ىف

 ٠ سحيو ىري داكي اميسجت ىنعملا هيف مسج ىذلا « اهنم

 قنخي داكي هب اكسمم هلعجو « نيفك سأيلل رعاشلا لعج دقو
 نايبلا قئارط نم ةقيرط ةذهو ٠ هردص ماظع مطحيو « هسافنأ

 ةوشن هيلا ىرستف قوذلا اهالمتيو بصخلا لايخلا اهعنصي ٠ ةروثام
 ايعاد اضيقم وه ثيح نم ىنعللإ ناك ناو ريوصتلا ةدوجل برطلا
 .٠ ءاخرلل

 غاس فيكف ٠ ماسجألا نم مسج وه الو ٠ نافك هل سيل سايلاف

 : لوقيف نييغالبلا خيش بيجي

 ) )7١هللا همحر ةيميت نبا مامالا ىنعا ٠
 ) )91ىجافخ معنملا دبع دمحم/د قيقحت (117) زاجعالا لئالد رظني ٠
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 ىلع نكلو « ءىشل نيقكلا ظفل راعتسا هنأ ىلع ىنعلا سيل »
 ٠هردص ىف نكمتو ؛ هسقن ىلع بلغ دق هنأب سأيلا فصي نأ دارأ هنأ
 «ءىشلا ىلع ةردقلا لضفب لجرلا هب نوفصي امب هفصو كلذ دارا انو
 هيدي طسب دق : مهلوقك ديري ام لك هيف لعفي هنأو « هنم نكمتم هنأبو
 هنا : لوقت نأ الا كل سيلف ٠٠١ ءاشي ام هيف عنصيو « هقفني لاملا ىف
 . (979) « هل امهراعتساو « نيفك سايلل لعج كلذ هل دارأ ال

 رارسال ردنصلا هيجوتلإو ٠ مالكلا ىمارمل بئاصلا مهفلا وه اذه
 ىف هيفك نالف طسب : لوقت نأ نيب قرفلا دعبأ امو ٠ هيف بيكارتلا
 ةلالح تسيلف !؟ ىردص ىف هيفك سايلا طسب : لوقت نأو ىردص
 ءاعدإ ال ىئوألف ٠ ىناشلا ىف ةفاضالا ةلالدك لوألا ىف ةفاضالا
 لييختلاو ليثمتلا ىلع الا مقت مل ةيئاثلاو ىرت امك اهيف لييخت الو
 ٠ ىزاجملا

 ىلع مقت مل ةيوست هيلا فيضأ اميف ةقيقح امهنم الك نإ ىف نيمدقتملا
 زاجملا ىفن اهنم ةدارم ءاعدأ درجه ىش امنأو . ميس ىملع سايسأ

 ٠ اهنم لطأ ةذفان ةي؟ نم

 مدقت دقو ٠ ةيملعلا مهعزانم و« ةيركفلا مهتاعامتنا تناك اثيأ٠ ةمآلا
 : ىهو « زاجملا ةرئاد ىف بسن ثالث نولخدي مهنأ لوقلا

 . هلعاف ريغ نم لعفلا رودصك ةيعوقولا ةبسنلا ©
 . هلوعفم ريغ ىلع لعفلا عاقياك « ةيعاقيالا ةبسنلا ©
 فاضي نا هقح ام ريغ ىلا ءىشلا ةفاضاك ةيفاضالا ةبسنلا ©

 .هيلا

 ٠ ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالل )1١5( زاجعالا' لئالد (97؟)
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 ٠ (5) ملي وأ اطبح لتقي + اه خيدرلا تبني امه: ىلوألا لاثمو
 ٠ لعفلا هيف عقو نأمز درجم عيبرلاو .٠ هلل' لعف تابنال“ نال

 .٠ ( 7 )ىه ال اهلهأ لوكسملا نال «ةيرقلا لأسإو» : ةيناثلا لاثمو

 ركع ال راهنتثاو ليلتاو « راهنلاو ليذك ركم لب » : ةتناتلا لاثمو

 ءا(ا9/0) ركلا نامز امه امناو .٠ امييلا' فاضي اعيل

 ا نع حرت ةفي رحل ةييدكي .ةقلضإلا يتاننو هوزادك

 ٠ هللا نذاب زاجللا قيقحت ىف نئارقدأ رثأ ركن ىف فلؤلا

 : نئارقلا نيب ةيوستلا فلؤملا ىوعد

 هلق دوستلاو راكنالإ قى واعد ىف ايضام ةيميت نيا مامالا لازي أم

 عضولا ركنأ مث ٠ اديدش 'راكنإ البق زاجملا ركن! امكف ٠ تارياختلا نين 5
 ىذلأ لامعتسالا نوكي نأ ركنا مث « لامعتسالا هناكم تبكلو ى 0
 2 لوألا لامعتسالا وطه هليق نمو لوزنلا رصع ىف بردا نصح هه تفرع

 اهيغا درب ع دغلت نأ ىلا بمهذو ظافلألا ىف قالطالا ةرعاش ركنا مك

 أمك ىوعدلا هذه ىف هسكن ضقان نأو ء دويقلا نم لاخ دحاو ظقن

 نوكي ثيحب فالتخا ةيفاضالا بسنلا نيب نوكي نا ركنا مك ؛ مدقت

 ىلا بهذو : و 3 ا خم مكلكلا

 ايافقلا هذ هي تحرم وم دقو ٠ ةاجنا ىلا 6

 هلك اذه دعب ٠ مامتلا قرط ىلع بيرق انه هب انديعو ٠ (98/3) الصفم

 نأ راكنا ىلا 'شاقنلا نم ةئيوط ةلوح دعب  ةيميقت نب' مامالا دمع

 لك نيب ةيوستلا ىلا بهذو ٠ زراجملا اهنع كاوتي نئارق مالكتا ىف نوكي
 ص

 شع كلوني ١ اه اينم سيلذ مالك  ةهدنع ب, اينع ددحِي د ال ىتلا نك'رقلا

 هتقيقح ىلع قاب اهعم مالكلا دويقلاو نئارقلا لكف ٠ قالطال“ ىلع زاجم

 ٠ ةساردلا هذع نم ( 54١ ) رظنا (ا/*)

 . ( ٠١ ) ردصملا سفن (ا/4)

 )١5١( .٠ رعصل' سفن (ا/ل5)

 عضولا هراكنا نم اذه ليغ مدقت ى دهذلإ لصقلا تكش نأ - رظنإ (9/5)
 1.6 0 ملال
 ٠ تباين ىنأ ىوذلل
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 ىلع مالكلا اهعم ىقبي نئارق نيب ةقرفتلا لواح نمو « ةيوغللا
 بلاط مامالا دنع وهف ٠ ازاجم مالكلا اهعم ريصي نئارقو « هتقيقح
 !؟ ليلد ىوقأ هاعدم ةحص ىلع ماقأ نأو ليحتسم

 نييلوصألاو نييوحنلا خا هثيدح لمشو ؛ نئارقلا ٠ نع هثيدح

 - زاجيالل ايخوت  ائئاف « نيينايبلا جهنم ىللا ةفاضالاب ءاهقفلاو

 ياضق نم هيف قرفت ام لكل ةعماج همالك نم ةدحاو ةرقف ىلا دمعتس

 هذص جهنم ىف لخدي ام شقانت مث « ساسألا اهلعجنو ٠ تالكشمو

 : هنعو انع هلل' افع هلوق ىهو ةرقفلا كلت راط! ىف ةساردلأ

 ركذ“ : هل ليق ٠ ضعب نود نئإرقلا ضعب هيرا : ليق ناف »

 بعم نوكي ىتلأ ةنيرقلاو ٠ ةقيقح ابعم نوكي ىتلإ ةنيرقلا نيب لصفلا
 ٠ لوقعم حيحم ميسقت ىلع هب ردقت اليبم كلذل دجت نلو ٠ زاجم
 نوكي لع :؛ صخ اذا ماعلا ىف 'وغلتخ' سانلا نأ كلذ ىلع لدي اممو

 هب ديرأ اذإ رمآلا ظفل كلذكو ؟ ازاجع وأ ةقيقح ىقب اميف هلامعتسا

 فئاوطنا رثكأل نالوت كلذ ىغو
 -ئ

 2 زاجسم وأ 5 ةقيشح نوكي لح اج بدنلا

 0 5 تبتديكحب 5 و2 ناذز : 2 .حصألو ٠ نالوق شا باحمالو ٠ نالوق دمح' باحصأل

 . (79) « نالوق كلام

 ةيميشن د نس مما نا كردي ةردغلا هدع ىد ىلوالا ةرظنلا نمو

 : نيروحم ىلع اهيف رمآلا رادا

 ديدحتب هيف مهبلاط هموصخ هب هجاو ىرظن ضرف : لوألا
 ىتلا نئارقلاو ٠ ةقيقح اهعم مالكلا نوكي ىتلا نئارقلا نيب قرفلا

 ٠ !راجم اهعم مالكلا نوكي

 نييلومآلا دصقيو سانلا نأ هتصالخ : ىلقن ليلد : ىناثلاو

 « اذا ماعلا ىف نوقلتخم  ةرققلا رخآ ىف هركذ ام ليلدب ءاهقفلاو

 ٠٠١١5 (1 ٠ ) ىربكلا ىواتفلا عومجمو (44) ٠ ناميالا (0)

 ( ؟ ج زاجملا - غ9 )



 هم الالء اس

 رمآلا ىف اوفلتخا امك ٠ !زاجم وأ ةقيقح ىقابلا ىلع هتلالد نوكت له
 !؟ ازاجم ول ةقيقح هتلالد نوكت له بدنلا هب ديرأ اذا

 هضرف نع ثيدحلا هعبتن مث ىلقنلا ةليلد ىف هتشقانمب ادبنسو
 ٠ ىتأي اميف ىرظنلا

 : نيرظن نم ىلقنلا هليلد شقاننو
 ٠ لكشلا ثيح نم رظن : لوألا

 .٠ نومضلا ١ ثيح نم رظن : ىناثلاو

 قدص ىنع اليلد حلاصي ال فنؤملا هركذ ام ناف : لوألا امأ
 ءالكلا نوكي ىتلا نئارقلا نيب قورفلا ىفن مدقت امك هاعدمو ٠ هاعدم
 هنا : ىنعمب ٠ ازاجم مالكلا ابعم نوكي ىتلا نئارقلاو ةقيقح ابعم
 لوصو « ماع هجوب ةقللا ىف زاجم اهرابتعا ىلع بترتي نكإرق دجوت ال
 مدعل لطاب هميسقتف تازاجمو قئاقح ىل؛ مالكلا مسقي نم نأ ىل'
 !؟ . زاجملا وزوجم اهبعدي ىتلإ نئارقلا دوجو

 نأ ال هءوعد تابثا ىف هديفي ام مدقي نأ فلؤملاب يرج ناكف
 نئارتلا ىف امالك نمضتي مل هنال ؛ عوفدم لكشلا ثيح نم ليلدلا اذهف عازنلا عوضوم ىف هاودج مدع ىري نم ملعأ نم وه ام الك قوسي
 ٠ اهدوجو ىف مامالا عزاني ىتلا

 .نالطبلا ىف لخدأ وهف هنومضم ثيح نم هليلد ىف رظنلا امإو
 ٠ ليلد ىلا ةجاح ىف انمى وعد هذهو

 باحصأ نع ايلامجا القث مامالا هلقن اه نال ؛ روسيم ليلدلاو
 . هتاموقمو هتامدقم راكنا ىلع ءانب زا جلا راكن؛ ىف هديفي ال كلامو ىعفاشلاو محل ةثالثلا ةمالا



 تت اظلمالا-

 صخلشتي هسفن مامالإ هيلا راشأ ىذلاو » مهنيب عقاولا فالخلاف

 اذا مومعلل ةعومضوملا غيصلا ىف نيلوق ىلع اوفلتخا مهنا ©
 ازاجم صيصختلا دعب ىقابلل ىلع اهتلالد حبصت له صصخمب تصخ
 ؟ . ةقيقح ما

 ؟' ةقيقح مأ زاجم وه له بدنلل ديفللا رمآلا ىف اوفلتخاو ©

 ريغ وأ عقاو له هسفن زاجملا ىف اوعزاني مل مهنا اذه ىنعمو
 ٠ ةغللا ىف عقاو

 عوضو 'وهخرعتي منو . ةيعرذ لثكاسم هنوح اوفلتخلا ىذلاف

 ٠ امومع زاجملا

 وهف هيف .وعزني مل زاجملاب نومنمم مهنا  كلذك اذه ىنعمو

 ذا ماعلا زجملا لمشي له فالخلا هيف عقو ىذلا امئاو ٠ عشاو مهدنع
 هنامعتسا نوكي بدنلا ىف لمعتسلا اذا رمآلا لهو صصخمب صصخ
 ٠ زاجم ريغ مأ اراجم هيف

 هينا راشا ىذلا فالخلا نع ديعب هسفن زاجملا نا ىرت تنأف
 لوقلا لاب! ىلع مهدنع فالخلا اذه ةياكح حلصت فيكف مامالا
 عازنلا عوضوم وهو « زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقتو « زاجملاب
 ؟ هتحص ىلعال ٍدلد فالخلا ؛ذه قاسو مامالا هراثآ ىذلا

 ريغ وأ عقاو هسفن زاجملا لوح ناك ول هديفيس ناك لقنلا اذه نا

 ليلد مامالل هيف سيلف نيتيعرف نيتلأسم لوح مهفالخوو اما عقاو

 ىف لغواو لاحا دقف اذه فالخ ىلا بهذي نمو ٠ ليلد هبش الو
 .٠ تكاأاعنعلا

 « صصخ اذ' ماعلا ىف ءاملعلا مالك ىلا ريشن نا ريخلا نمو

 : ةيميت نبا مامالا امهب لدتسا نيتللا نيتلاسملا ىدحا ىهو



 تاالالآ -

 04 ىتش بهاذم ربتعم صصخمب صخ اذإ ماعلا ىف نييلوصالل

 : لاقف اهنم ةعبرل ىل'ى ونسالا راش

 ناف هصخت اغيص مومعلل تعضو برعلا نأ ىلع روهمجلا »

 ٠ ؛زاجم ناك صوصخلل لمعتس'

 راتخاو ٠ امهنيب كرتثم ظفللا ىشاقلا لاقو ٠ ةعامج سكعو

 ٠ (الق ) « فقوتلا ىدمألا

 رزرجملاب لوقلا وه اهنم روهمجنل هازع أم ٠ بسهاذم ةعيرأ هذهف

 .٠ ةدحاو ةعفت

 بعذم سكع ةقيقح هك 5 لاق نع ميهينمف 3 روهمجل 5-3 ريغ اعل

 فقوتو كارتشالاب لاق هنأف « ىنالقابلا ىضاقلا وهو ٠ءامهنمو روهمجل.
 ٠(مع) 'راجم لقي ملو 0 ةقيقح لشي ملك 2( ىعمألا

 ضيرعتلا ةةيصعب هءاكحل سماح بعدم ىلا ىوئسالا راشأ مث

 رماآلا نود ديعولاو دعولاو راتخألا ىف فقوتلاب ليقو 2 : لاكق

 ٠ (الف) « ىهنلاو

 صيصعختلإ دعب ماعلا ةروريص وهو « روهمجلل هازع ىذلا لوقلاو
 فالخلا هيف ىكح دقف « ةيميت ني! مامالا هركذ اللف داخم ازاجم
 كلذ ناك ليهف « روهمجلا بهذمل رشي ملو ٠ نيلوق ىلع ىبهذملا
 هلوقت ىذلا نكلو ٠ ءىشب مزجن ال ؟ « راضحتسا مدع وأ « هنم دمعت

 ٠ هللا همحر مامالا هيلا بهذ امل انيهوت روهمجلا بهذم ركذ ىف نا

 اهارت بهاذم ةينامث نييلوصالا نع لقن دقف « ىونسالا ريغ امأ
 : ىتآلا صنلا ىف

 .ء 0 (995) لوصالا ىلع عورقلا جيرخت ىف ديهمتلا (؟9)
 ٠ ليلق دعب رخآ حيضوت ىضاقلا ىأرل ىتايس (40)



 ل الا"

 ريهاشمو همم ةرعاشالا ريهامج دنع زاحم صصخلملا ماعلا 0

 ٠ ةقيقح صصخلملا ماعلا .. ةيعفاشلا رككاو ةلبانحلا لاقو ةئزتعملا

 صصخلملا ماعلا ٠.٠ ةيفنحلا ضعبو « ةيعفاشلا نم نيمرحلا مامإ لاق

 مامالا خيشلا نع ىورو ٠٠ هيلع راصتقالا ىف زاجم ىقابلا ىف ةقيقح
 صصخلملا ماعلا ةيعفاشلا لقن ام ىلع ةيفنحلا نم صاصجلا ركب ىبأ

 ردجأ هيهذم لقنب مهو 2 ةيفنحلا لقن امك هنع ىورو ٠. ةقيقح

 ناك نا ةقيقح صصخملا ماعل' ١.. مهخياشم بهاذمب فرعأ مهناف

 ماعلا ةيفنحلا ضعبو ىلزتعملا نيسحلا وبا لاقو ٠ اعمج ىقابلا
 ٠ زاجمف لقتسمب صخ ناو « لقتسم ريغب صخ نا ةقيقح صوصخملا

 صوصخلملا ماعل' : ةيعفاشلا نم ىنالقابلا ركب ويا ىضاقلا لاق

 صخ نا ةقيقح صوصخملا ماعلا : ىلزتعملا رابجلا دبع لاقو

 ٠ زاجمف امهريغي صخ ناو ٠ ةفص وأ طرشب

 هريثب صخ نأ زاجمو «٠ ىظفنب صخ نا ةقيقح وه ليقو
 )4١( ٠ « ةداعلاو سحلاو لقعنك

 دقو ءاصصخ 5 ماك ىف مهاملعل نيب فالخلا لصد 'ذه

 فالخلا نأ فاخ ريغو ٠ نيملكتملا ضعبو نييلوصالا ءارآ صتلا لم

 .قنطم ةقيقح مأ ٠ اقنطم زاجم ىع له ةيعرف ةلأاسم لوح مهنيب راد

 نش زجملا مهفالخا سمي منو ٠ طرشب ةقيقحو ١ا طرشب زاجم مأ

 عزاني ملو زاجملا عودوب ىفتاب نورقع مه لب ٠ عقاو ريغ ماوه عقو
 داوعدو ٠ فالخلا اذه نم ةيميت نب' مامالا ديفي ىذلا امف ٠ دحأ هيف

-_ 

 ا _
 ةَواام رخآ داو ىف فالخلاو . داو ىف

 : رمأآلا ةلالد

 ىتح بدنلاو باجيالا نيب رمآلا ددرت ىلع نويلوصالا رصتقي مل

 ىأرلاو ( 5١871١١1١ توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف (ى١)

 ىرداسالا نع هلثن امع امامت فلتخم صنلا' اذه ىف ىئالقابلا ىضاقلل بوسنملل

 ٠ انه هنع ىور امل ضقانع 'ذهو ٠ هيف فقوت هنا لاق دقف ٠ مدقت اميف



 دل ]ال5 بت

 مامالا مالك نم مهفي امك ازاجم ىناثلا ىفو ٠ ةقيقح لوآلا ىف نوكي

 بهاذملاو ؟ ةقيقح امهيا ةلالدلا لصأ ىف عزاني مهنم اريثك نكلو
 دقو هعضوم اذه سيل اريرحتو اعمج جاتحت ةددعتمو ةريثك كلذ ىف
 اهدحأ ىنعم نيرشعو ةتم ىف لمعتسي رمآلا نأ ىلا مهضعب راشا
 ٠ (45) بوجول'

 القعو اعرشو ةغل ةقيقح بوجولل رمآلا نأ روهمجلا ىلا اوزعو
 ٠ (م9) زاجم بوجولا ريغ ىفو

 بوجولا هنم مهقي الو بدنلاى ف ةقيقح هلعج نم مهنمو
 . لاقملا وأ لاحفا نئارق عم اله

 بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا ردقلا ىف ةقيقح هلعج نم مهنمو
 وأ يبوجوملا : امهدحلأ هنم مهفي مث 0 بلطلا درحم وهو « بدنلاو

 ٠ (88) نئارقلا ةنوعمب بدتلا

 : لشم « حرجلا عفر » ىف ةقيقح. رمألا نإ ىلا ةلزتعملا بهذو
 دايطصالا بجيف بوجولل رمآلإ سيل ذا « !وداطصاف متئاح اذاو »
 ىذلا جرحلا عفر داقأ امناو ٠ كلذك بدتلل الو . نيبطاخملا ىلع
 ٠ (85) مارحالا تقو امئاق ناك

 لك ىف لمعتست رمآلا ةغيص نأ ىلإ بهذ نم نييلوصألا نمو
 ٠ كرتشملا لامعتسا اهيناعم

 فالخلا ناك امهمو ٠ « رمألا » اذه ىف بهاذملا تاهم هذهف
 وأ نوكي زاجملا لصا لوانتي مل فالخ وهف « ةلأسملا هذه ىف مهنيب
 « مهنيب هب رارقالا دعب « هتاقدص انم دحأ ىف عازن وه امناو نوكي ال

 ىكبسلا نبال عماوجلا عمج نتم ىلع ىلحملا حرش ىلع ىنانبلا ةيشاح (41)
 .( مبم/ا )

 ء- 2( 5١6/١ ) نيمرحلا مامال ناهربملا رظني (8*)



 مسا ]71/0

 مامالل اديفم سيل فالخلا اذه نا  عازن الب . انل رهظي اذهبو
 اهيف عقو ىتلا ةيضقلا فالتخال هاعدم تابثا ىف ةيميت نبا
 ىلع لالدتسالا داراو مامالا اهراثأ ىتلا ةيضقلا نع مهتيب فالخلا
 ٠ فالخلا اذه ىلأ ةراشالاب اهتحص

 جورخ ىف نأش هلن وكيو مهدنع ركذي فالخ الف نويغالبلا امأ
 مهنأ ةساردلا هده ىف انل مدقت دقو ٠ هريغ ىلأ بوجولا نم رمآلا

 نم زيجعتلا وأ « ديعولا وأ ديدهتلا وأ بدنلا ىلا رمآلا جورخ نودعي
 ٠ )84) لسرلا زاجملا نم هنأ حجارلاو « زاجملا ليبق

 ىفن هاوعد ىف ةيميت نبأ مامالا ةشقانم نآلا انماما ىقبيو
 ىف هل ضرعن ام اذهو ٠ ازاجم مالكلا اهعم نوكي ىتلا نكارقلا
 ٠ ةيلاتلا تاحفصلا

 : نئارقلا نيب ةيوستلا ىوعد

 امهيف بهذي هنأ نكارذلا ىف ةيميت نبا" مامال“ مالك نم انفرع

 اهنم دحاو هدنع ولخي الخ مالكلا عاون' لك ىف اهميمعت : لوألا

 ٠ ىلوأ باب نم فورحلاو لاعفألاو ءامسأآلا ٠ ةنيرقب هنارتقا نم

 !؟ ةنيرق هدنع ماللاو فلآلاب مسالا نازتقاف

 !؟ .٠ ةنيرق لوعفم وأ لعاف هل لعفلا نوكو

 !؟ ٠ ةنيرق هانعم رهظيل هريغ ىلا فرحلا جايتحاو

 دنعو ةقيقح هقالطا دنع مالكلا نوكي ال ئتح مالكلا ىف قالطالا' لاطيأ

 ٠ زاجملا ىزوجم نم هموصخ لوقي امك ا!زاجم هنارتقا

 ٠ ةساردلا هذه نم )2٠١( رظنا (25)



 ل لالا

 ىف سيلف « نكارقلا لك نيب ةيوستلا ىوعد : ىناثلا بهذملا
 مالكلا اهعم ريصي ىرخأو « ةقيقح مالكلا اهعم ريصي ةنيرق مالكلا
 ةنيرقلا نيب قرفب اوتأي نأ هموصخ بلاطو لاجملا اذه ىف غلايو !زاجسم
 لاقو زاجم اهيلع بترتي ال ىتلا ةنيرقلاو « زاجملا اهيلع بترتي ىتلا
 ٠ (86) ليبس نم كلذ ىلا سيل

 ذا ةقظاعللا قوق انك بولت نع ةردصم ا د تاذهو
 ةيرعتلاف ةيوستلاو عسوتلاو ميمعتلا نم وه بهذ امك ةنيرفلا تسيل
 سيلف « ظفللاو ةغللا ثيح نم ةنيرق هتيممت تحص ناو ماللاو فلألاب
 صصخي  حالطصالا ىنعأ وهو ٠ حالطصالا ثيح نم ةئيرق وه
 ريوصت ىلع نوعاو « طبضلا ىلا برقا نوكيل قلطملا ديقيو « ماعلا
 ٠ كارملا

 ةلاد ةنيرق  العف  نوكي دق لوعفم وأ « لعاف هل لعفلا نوكو
 « زاجلملا ىلع لاد ريغ  بلاغلا وهو  نوكي دقو « زاجملا ىلع
 نئارق ةفاضالاو لوعفملاو لعافلا نوكي ىتم نوفرعي زاجملا وزوجمو

 ةدقنو ةفرايص لب ٠ ليل ىبطاح مه اوميلف ٠ نوكت ال ىتمو « زاجم
 ٠ بيلاسأ ءاربخو

 ؟ ةنيرقلا ىه امم

 نم ناقيرف  ةصاخ ةفصب - ةنيرقلا ىف ثحبلا ىلا جاتحا
 : ءاملعلا

 ٠ نايبلاو ةغالبلا ءاملع

 ٠ هلوصأو هقفلا ءاملعو

 اهل مهفيرعت تيأر ناو 2 ةغل ةنيرقلا فيرعت مهنم قيرفل را ملو

 ٠ احالطصأ

 ٠ ةساردلا هذه نم (!85) رظنا (46)



 سم 1/997

 نم مهفي امك  ىهف مهنع ةباينلاب ةغل اهفرعن نأ انل زاج- اذاو
 ةمزالملاو ةبحاصملاو مضلا ىنعمب نارتقالا نم ةذوخام  سيماوقلا

 نمز ىف شيعي ىذلا ليجللو ٠ هتنيرق : لجرلا ةليلحل مهلوق هنمو

 نأ امك « نمزلا ىف نومزالتمو نوبحاصتم مهنال ٠ نرق : نيعم
 )485(٠ هل ةمزالمو هايا ةبحاصمو«ىنعمو اسح هب ةنرتقم لجرلا ةليلح

 : تارابع ثالث هيف مهلف احالطصا اهفيرعت امأ

 ٠ رخآ ظفل نم دارملا نع حصفي ام : ةنيرقلا

 ٠ هيف لمعتسي نا ريغ نم دارملا نع حصفي ام : ةنيرقلا

 ٠ (81) عضولاب ال دارملا نع حصفي ام : ةنيرقلا

 نع وه هلقن ثلاثلاو ٠ ةلاسرلا ىف نابصلل نالوألا نافيرعتلا
 . مامحلا

 لمضشي اهنالا ؟ ثلاثل' فيرعتلا لوبقنلا تافيرعتلا هذه برقاو
 ةيظفلل' ىف صنف لوالا اما ٠ ةيسحلاو ةيونعملاو ةيظفللا نئارقلا
 ىلع لد « ظفلت ةنيرقلا نا ىلع لدي « رخآ ظفل نم » نال ٠ بسحف
 ٠ عماج ريغ وهف رخآ ظفل ىف ىنعم

 : وحن نك ىناعملا فورح ةنيرقلا فيرعت ىف لخدي هناف كللذكو

 لفل ىف كارملا نع حصخلأ ىنعس فرح وطو نك ٠ قوسلا 0 تبهذ

 فيرعت امأو عئام ريغ وهف « ةدنع فقوع اهتنالا نال ؛ قوسلا وهوعر خلآ

 هنال ؟ ةنيرقلا ىف هسفن زاجملا لخدي « عضولاب ال هلوق ناف ماصعلا

 ٠ ىرت امك عئام ربغ وهف « عضولاب ال دارملا نع حصفي

 ىلع ذْحأم لك نم ايلاخ افيرعت ةنئيرقلا فيرعت نا دارآ ىذلاو

 ةدام : برعلا ناسل  ىرهوجلا حاحص  ةغالبلا ساسا : رظني (43)

 (.٠ نرذق)
 ٠ (80) ةينايبلا ةلاسرلا (ى0)



 - الالم

 ىقطنملا دحلاب ال لاثملاب فيرعتلا وه امنا موقلا بتك ىف عقاو وه ام
 زاجملا عاونإ لك ىف زاجملا ةنيرق هنأ ىلع هوركذ اما عبتت بجي اذلن

 : هلوق ىف لعافلل كلام نبا لثم املثم ٠ نئارقلا ىه هذه لاقي مث

 ىتقك

 ىتفلا محعت ههجو ارينم ديز

 ىلا اناعد ىذلاو ٠ لاقملاب ال لاثملاب افيرعت ةاحنلا هدع امم
 « ةروكذملا ةثالفلا تافيرعتلا نم هانيضترا ىذلا فيرعتلا نأ اذه

 : هلوق وهو

 نم ولخي ال « هيف لمعتسي نأ' ريغ نم دارملا نع حصفي ام »

 ىلع ةلالدلا ىف طرش ةنيرقلا نا : لوقي نم ىار ىلع درو هنال ؛ ذختم

 ناكرأ نم اهنا لاق نم ىار لمشي ملو ٠ هيف انكر سيلو زاجملا
 ٠ (48) ةلكلحلا

 : ةنيرقلا ةقيلخو

 عقاولا فالخلا ىلأ انرشاو « ةنيرقلا فيرعت مدقت اميف انركذ
 - هريغو دعسلا لوقي امك  ةلالدلا ةمتت نم ةنيرقلا لح ىف مهنيب
 نوكتف هيف طرش ىه مأ ٠ ةقالعلاو لقنلاك زاجملا ناكرا نم نوكتف
 ؟ ٠ ةلالدلا ةيعام نع ةجراخ

 لك مظتنتل ةلالدلا ةمتت نم تسيلو طرش اهنأ هراتخن ىذلاو

 نكرو ةلالدلا ةمتت نم اهنأ : لاق نم نال ؛ دحاو سايقم تحت نئارقلا

 رمأ ىه لب مالكلا ةينب ىف لخدت ال اهناف ةيلاحلا نئارقن“ هينع دري اهيف

 الخاد نكارقلا ضعب ناكل بهذملا اذه انيراج ولف ٠ هجراخ نم ظحالي

 ٠ مالكلا ىف ةروص اهل ىتلا ةيظفللا نكارقلا ىهو « ةلالدلا ةيهابم ىف

 اينال ؛ ةيونعملاو ةيلاحلا نئارقلا ىهو « لخاد ريغ اهضعبو

 ٠ (590) لوطملا رظني (مد)



 - الاله ب

 ائوتخلا كلذل ةيظفللا ةئيهلا ىف اهل دوجو ال ةدرجم ةينهذ تارابتعا
 ٠ ةانرتخا ام

 تيظح اهلجأ نمو « مهالا دوصقملا ىهف ةنيرقلا ةفيظو امأ

 ٠ نيينايبلاو نييئوصالا نم نيثحابلا ةيانعب

 ىف لامتحالا عفر  اهيف مهمالك نم مهفي امك - ةنيرقلا ةفيظوو
 كلذ ناك ءاوس ملكتملا دنع هنم دارملا ىنعملل ظفللا نييعتو تالالدلا
 اينم ةدحاول هصيلختو هيتلالد وأ هتالالد ىدح؛ عفرب كرتشلا ىف
 ٠ (485) مهتم وأ

 ىلع ةلالدنل هصيلختو « ظفالا نع ىعسضولا ىنعملا عفر وأ

 ٠ ىزاجلملا ىنعملا

 « ةلمعتسملا ةملكلا : نولوقي زاجملا نوفرعي نيح مهناف اذهلو
 ةدار' نم ةعئام ةنيرق عم ةقالعل هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفللا وا

 ٠ خلا ظفللا لامعتسا وه وأ ىعضولا ىنعملا

 لوزيل ىلصألا ىنعملا ةدارا عنم ىه ةيزاجملا ةنيرقلا ةفيظوف
 نع كفنتال تازاجملاو » لاوزلا كلذ ىضتقي نايبلاو مالكلا نم سبللا
 )1١( ٠ « ةيلاقملاو ةيلاحلا نكارقلا

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لاثم رهظاو

 طيخلا نم ضيبالا طيخلإ مكل نيبتي ىتح اوبرشأو اولكو »

 ٠ (81) "6-6-0 دوسألا

 كلذ ىورو « هيناعم لك ىلع كرتشملا لمح زوج نم نييلوصالا نم (84)
 هيلع ىونسالا حرشو (؟7؟١0/1) بجاحلا نبا رصتخم رظن' : نيرخآو ىعفاشلا

 ٠ ( لوسلا ةياهن
 )5١( زارطلا ) ١/ - 6مك ( ٠

 فاقكلاو ىبطرقل! ىف ةيآلا هذه ريسفت عجارو )١49( ةرقبلا )9١(
 ٠ طيحملا رحبلاو



 - الخ

 « ةروهشم ةيآلا هذه ىف ىنعملا هيلع سبتلا ىذلا لجرلا ةصقو
 لعجو دوسأو ضيبا نيطيخب ىتأف هتقيقح اهيف طيخلا نم مهف ثيح
 « تلو ىبقلا ىلا بهذ ىتح ابراش الكأ لظيف امهاري الف اهيلا رظني

 دارملا نيعف « رجفلا نم » : ىلاعت هلوق لزن مث ٠٠٠ هرمأ هيلع صقو

 ىقيقحلا ىنعملا ةدارا نع ةعئام ةيظفل ةنيرق كلذ ناكذف سابلالا عفرو

 ٠ (17) هيف زوجتلا نع ةكبنم « طيخلل

 ريغ ةيانكلا ةنيرقو ©« نيينايبلا دنع اغطق ةعنام زاجملا ةنيرقف
 سيل ةيانكلا ىف هطارتشا مدعو « زاجملا ىف عنملا طاوتقإو ةعئام
 عاجشلا هيبشت ىفف ٠ هيلع ةغالبلا تبنا لص“ امناو ةيظفل ةقلذح
 فصو ىف ةغلابملا قيقحتل هيبشتلا ىسانث ىلع ىنبم رمألا دسالاب
 نوعا  ةيلجرلا  ىقيقحلا ىتعملا ةدار/ نم عنملا ناكف ٠ عاجشلا
 نال ؛ عنم ال مركلا نع ةيانك دامرلا ةرثك ىفو دارملا قيقحت ىف غلبأو
 - ةرابعلا هذهب تملكت دق تناك ىتلإ ةئيبلا ىف ةصاخبو  ميركلا
 ةرثك ىلع لادلا هتيب ىف ماعطلا وهط ةرثكل العف دامرلا ريثك ناك
 . هئاطعو هلذبو ميركلا ءاخس ةرثك ىلع لادلإ نافيضلا

 : ةنيرقلا رداصم

 رداصم ةدع اهل لب ٠ هنم عزتنت دحاو .ردصم اهنر هيل ةنيرقلا

 اميف ةنيرقتإ رداصمو ٠ هنم ىه ةعزتنملا ردصملا مسأب ةنيرقلا ىمست

 : ةيتآلا ىه اهيف مهمالك نم اذخأ ىرأ

 ىنعملل ريافغم ىنعم ىف ظفللا لمعتسي نيح كلذو : ةغللا ©

 ٠ هيف هلامعتسا درطأو ظفلل' هل عوضوللا

 : رعاشلا لوق اذه ف درو ام فطلأ نمو

 هلوق ليلدب زاجملا ال هيبشتلا ليبق نم ةيآلا نأ ءاملعلا ضعب ىري (45)
 زاجملا ةنيرك رجقلا نمو ٠ نيتراعتسا اهيف نأ هراتخن ىذلاو )ذ) رجفلا نع »

 ٠ اذ' نيقرطلا نيب عمج الف



 ١ثلا -

 انقل.و مراوسمعلا نأ بجع نمو

 روكذ ىهو موقلا ىديأب ضيحت
 مهفكا ىف اهنا اذ نم بجعأو

 (8) روحب فكأآلاو اران ججأت

 مدلا اهيف هبش ةراعتسا هذهف « ضيحت » هلوق هيف دهاشلاو

 ءامتلا ماحرا نم ليسي ىذل؛ مدلاب مهثادعا نم مهفويس هليست ىذلا
 ىف ءيلإ لمعتسي مل ةعل (« ضيحل ! نأ ةنيرقلاو ٠ ةيرهشل | ةرودلا ىف

 ةقالعلاو ٠ زاجمو ةراعتسا وه امناو ٠ ىقيقحلا ىنعملا هيف دارم ريغ

 : (554) رعاشلا لوق كلذ نمو

 تف سو سجرن نم اًؤلؤل تلبسأف
 دريلاب بانعلا ىلع تضعو ادرو

 . عمدلل ؤلؤللا : ( تاراعتم ) ت'ازاجم سمخ تيبلا اذه ىفف
 .نانسالل دربلاو ٠ عباصألل بانعناو « دخلل درولإو ؛ نيعلل سجرنلاو
 ىف ٌؤلؤللا لمعتست مل ةغللا نال ةيزاجم تاراعتسا هذه تناك امناو

 ىف بانعلا الو « دخلا ىف درولا الو « نيعلا ىف سجرنلا الو عمدلا
 ندعملا ىف ٌؤلؤللا تلمعتسا امن'و نانسالا ىف دربلا الو « عباصالا

 رولا كلذكو مسالا اذهب صوصخملا تابنلا ىف سجرنلاو « ميركلا
 ٠ خلا .٠ بانعلاو

 ىع ةنيرغلاو ٠ ةغلل' وه صوصنل؛» هذه ىف ةنيرقلا ردصمف

 ٠ ةيوغل اذع

 وه نوكيف عرشلا ىلا عبجري ام نئارقلا نمو ٠ عرشلا ©

 ثداوحللا تافص نم ءىجملاو « هللا » ىلا ءىجملا داتساك ٠ اهردصم

 (.٠ مهم/١ ) زارطلل (و)

 ٠ ءاوأولا وه رعاشلاو (؟85) نيتعانصلا رظنا (54)



 هس المال

 درو ىتمف . فكلاو .٠ عيصالاو مدقلاو ديلا تايبثاو ٠ ناكملا مزلتسيو

 ٠ ةقيقح ال زاجم وه امنا مالكلا نأ ىلع عرشلا لد كلذ نم ءىش

 تاليصفت لوآلا مسقلا نم نيثدحملا ثحبم ىف هائمدق اميقو

 ىنعملا ةدارا نم هيف عنملا ردصم ناك ىذل؛ زاجملا نم عونلا اذهل
 انه ةنيرقلاف ٠ هيف لخد ةغلل سيلو « عرشلا ؤه ىقيقحلا
 ٠ ةيعرش

 « ةغللا ال « لقعلا اهردصم نوكي نئارقلا ضعبو : لقعلا ©
 ماني ال - القع  ليللاو ٠ ليللا تمون : كلوق اهروص نمو عرشلا الو
 نكمم هجو ىلع اهليؤتو « اهرهاظ نع ةلاقملا هذه فرص بجو كلذل
 ٠ اليل سانلا تمون : ىنعملا نوكيف

 لجر ةعاطتسا ىف سيلو ٠ ةنيدملا ريمآلا ىنب :ك لذك اهنمو
 لفقعلا ةهج نم ليواتلاو فرصلا بجوف ٠ ةئيدم ىنبي نأ دحاو
 ٠ ريمأآلا رمأب ةنيدملا ةانبلا ىنب : ىنعملاو « رهاظلا ةدارال عناملا

 ٠ ةيلقع هيف ةنيرقلاو « لقعلا وه انه  ةئيرقلا عزنمف

 نا لكم كلذك ةنيرقلا رداصم نم امهو : فرعلاو ةداعلا ©

 ةردقم ىف لخدي ال اعيمج سانلا ماركاو ٠ سانلا نالع مرك١ لاقي نا
 ٠ ةداعلا وه انه  ةنيرقلا ردصمف ٠ دحاو ترف

 ةقيرطب زاجملا نئارق نع هيف ثدحت ديفم مالك ىناكوشلا ماماللو
 قفط دقف « عدتبم ريغ اذه ىف عبات ىناكوشلا ماماللو ٠ ةرصاح
 مالسالا رخفو نيمرحلا ماماو ىعفاشلا مامالا نم اعدب نويلوصالا

 « مالكلل مهتاليلحت ىف اهيلا نوريشيو ةنيرقلا باب نوقرطي ىودزبلا
 ٠ (505) ميركلا نآرقلا ةصاخبو

 ةمالع بصني ام اهنم لب زاجملا ىلع ةروصقم نئارقلا تسيلو
 نوطرتشي نوينايبلا ناك اذاو ٠ ةيزاجم ريغ ىرخأ ناعم ىلع ةلالدنل

 . (64) لوحفلا' داشراا ىق ىناكوشلا صن رظنا (140)



 الم

 اذه طرتشي ال نييلوصالا ضعب ناف ةعنام نوكت نأ زاجملا ةنيرق ىف
 روهمجو ٠ ظفال ىزاجملا ىنعملاو ىقيقحلا ىنعملا نيب عمجلاب الوق عنملا
 اذسه ىلا! ةراشالا تمدقت دقو ٠ بهذملا اذه نودري نييلوصالا
 .٠ (55) ةساردلا هذه نم ىضم أميف

 : ةنيرقلا امسق

 نكارقنا نيب نوقرفي  ةيميت نب: مامالا رصع لبق  ةمالا ءاملع لكو
 : نامسفق

 تافيرعتلا تراشا اهيلاو - مالكلا ىف ةروص أهل ةيظفل ةنيرق ©
 ٠ ماصعلاو نابصلا نع تمدقت ىتلا

 نم كردت امندو مالكلا ىف اهن ةروص ال ةيونعم ةيلاح ةنيرق ©
 ٠ ملكتملا اهيلع ىتلا لاوحألا

 لدرس نلوم نوادر ةيال هيعلس لد دادخضشلا رمح لدختال ههالا ءامعخ ضو 0١ ع يعتلا انآ يل ا ا ل دع 5

 ديار امو ٠ ةصاخلا زاجملا نئارقو « زاجم هيلع بترتي ال ىتلا ةماعل'
 ىف ةيعيتا نبا مامالا بعذم بعذي دنعلاط ام ةرثك ىلع مهنم أدحأ

 زيق نيذلا ىتح ٠ ةصاخلا زاجملا نثثرقو ةماعلا نئارقلا نيي ةيوستلا
 ويف ٠ ةيميت نبأ هب لاق ام مهنع لقني مل زاجملا اوركنا دق مهنا مهذع

 هزجلاو « عضولا ىقنب مزجلا ىف ايدحوأ ناك امك لاجملا اذه ىف ىدحوأ
 رصع ىف برعلا نع فرع ام نا ىف كيكشتلاو ٠ ماهلا تاغلملا لصأ نأي

 هقبسي مل ىذل' لوألا لامعتسالا هنا ىوغللا لامعتمالا نم هلبق نمو لوزنلا

 !؟ ٠ ارتاوتم القن تاقثلا مهنع هلقن امل فلاخم لامعتسا

 : تاقيبطتو لثم

 ىلسقتلا بناجلاب ةيميت نبا مامالا انهجذو نإ دعب انل بيطي

 ٠ مدقت اميف (027) رظنا (4)



 - الخ

 عاونا ىلع ةيقيبطت الثم ضرعتسن نأ ةنيرقلا ىف ءاملعلا صوصنو
 نكمي ال ةينايب ةرورض اهنوكو « اهيلع زاجملا بترت ةيفيكو ةتيرقلا
 لوصالاو نايبلا ءاملغ نأو  ةيزاجملا نكارقلا ئنعأو . اهراكنا
 ةاوه اونوكي ممل ةيزاجملا نكارقلاو ةماعلا نئارقلا نيب اوقرف امل
 «ةخلل ىصنلا عقاولا مهيلع اهالما امناو « ةيظفل تاكح امم الو فسلفت
 ٠ ةداعلاو فرعلا ىراجمو لقعلا نيناوقو « داقتعالا لوصأو

 نم هانمدق ىذلا جهنملا ىلع تاقيبطتلاو لثلا هذه ىف رسخلو

 « ةيعرشو «غ ةيوغل نم اهعزتنمو ا!هردصم ثيح نم نئارقلا ميسقت

 . دارملا قيقحت ىلع نوعاو « طبضلل برقا كلذ ناف - ةيداعو ةيلقعو

 : ةيوفغللا نئارقلا جه

 : ميركلا نآرقلا نم : الوأ

 ِ بين سأر ذأ صتفاو ؛ ىنم عضطعلا نهو ىنا بر : لاك »

 ٠ (وال) « ايقش بر ككاعدي نكأ ملو

 سارلا لعتشاو » : ىلاعت هنوق ةميركلا ةيآلا هذه ىف دهاشلا

 ىف رانلا لاعتشاب سارلا ىف بيثلا راشتنا نع ربع ثيح « اييش

 ةقيقحلاو ةئاصألا هجو 3 رانلاب نمتشالا تصخ ةغللا نال ؛ ميشبلا

 ٠ (98) « رانلا تلعتشاو « بطحل+ ىف راثلا تلعشاإ لاقي »

 تعاسضأو .٠ ةلعشم جمج 4 لعشلنا مهيديا نيب 4 أوعاجو 0

 ديبل لاق ةلعتشلا ةليتفلا ىحو ةليعشلا

 انهو به اقيرمب ىرت حاصأ

 لابخلا ىق ةليعشلا حابصمك

 ٠ ( + ) ميرم (ةال)
 . ( ا١مهو/#“ ) ةخللا سيياقم (54)
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 ٠ (19) « ابيش سأرلا لعتشاو » زاجملا نمو

 اهتلعشا دقو « رانلا نم ةلعش : لاقي ٠ رانلا باهلا : لعشلا »و

 ...٠ ةلعتشم تناك اذا ةئيتفلا ةليعشلاو « اهتلعش : ديز وبأ زاجأو

 نالف لعتشاو نوللا ثيح نم لاعتشالاب اهبشت « ابيش سارلا لعتشاو
 « ةراغلا ىف ليخلا تثعتشا هنمو ٠ هيا و م

 . )٠٠١( « اهتمرضأو اهتجيهو اهتدقوأث :

 داتيال عوضوم ةغل لاعتشالا نا ىثع لدت ةقباسلا لوقتلا لك
 ٠ ةقيفح. راثلا

 ىزاجللا هيبشتلا ليبم ىلع كلذ ناك اهريغ ىف لمعتسا اذاف
 ٠ ىنافصالا بغارلاو « ىرشخمزلا هللا راج هب حرص امك

 راسل هيح ثيح ةراعتمأ ةعيركلا ةيآلإ يَ نق اذه ىلعو

 ىك ةقالعلا تيئو ٠ ميشهلا ىخ رانل! لاعتشاب سأارلا ىف بيشلا
 ةعيرسلا ةكرحلا ثيح نم ىه امناو ٠ نوللا ثيح نم بغارلا لاق
 ذح ىنو ٠ ةعرسب همهتلتو هيف ىرست دوقولاب دمت نيح رانلا ناف
 : ةراعتسالا هذه ةعور بيس ىف ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا لوقي

 لحإ وه ىذلا سارلا ىف بيشلا ناعمل عم ديفي هت ببسلا ناف »

 دق هنأو ٠ هيحاونذ نم هذخأو « هيف عاش هنأو « 0( لومشلا ىنعملا

 هنم قبي مل وأ « اكيش داوسلا نم قب مل ىتح « هتلمج معو هقرفغتسا
 وأ سارلا بيش لعتشا : ليق اذا نوكي ال ام اذهو « هب دتعي ال ام الأ

 ٠ اران تيبلا لعتشا : لوقت كنأ اذه نازوو ٠٠٠١ سارلا ىف بيشلا
 : لوقتو ... لومشلا عوقو هيف تعقو دق رانلا نا : ىنعملا نوكيف
 نم رثكأ ىضتقي ال لب ٠ كلذ كيفي الف ٠ تيبلأ ىف رانلا تلعتشا

 ءا(9) ةغالبلا ساس (989)

 . (؟:*) تادرقلا )٠٠١(

 ٠ ديقي : لوعقم لومشلا )٠١١(

 ( ؟ جازاجلا- ه٠ )



 ل ا4لقكعام

 تيبلا ىلع تنوتسأ مق نوكت نأو « لومشلا امأف .٠.٠٠ هيف اهعوقو

 )1١٠١١9( .٠ « ةتبلا ظفللا نم لقعي الف هتزتيأو

 نوكي ال وهو بيشلل لاعتشالا دانسا ىه انه  ةنيرقلاف
 ٠ راتلل الا

 : فيرشلا ثيدحلا نم : ايناك

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 كتفل# هللا ليم فا هنيزفا نادحم كاسل نحو: الا نيك
 هه )1١( « اهيلا راط ةعيه عمس

 وأ ةعوضوم ةغلنا ىف ىهف « رنط » ةملك ثيدحت؛ ىف دهاشلا

 ىذل!ا نيحانجلا ىذ ةكرح ىف ةلمعتسم ةيميت نبا ريبعت دح ىلع ىه

 ودعلا اهب هيشف + ةعرسو ةلوهس هناريط ىقو « ءاضفلا ىف ريطي
 ىف عطقلا نأ الإ « امهنم لك ىف ةعرسب ةفاسملا عطق عماجب عيرسلا
 ىف زوجتلا ىلع لد ىئذلاو لمكاو متا « رئاطلا ناريط » هب هبشملا

 ىرجل ثيح ٠ ةئيرقلا روصت ردصم ىه وأ ةغللا وه ةملكلا هذه
 . سرفلا ىرج ىلع « العف رئاطلل ةغللا ىف وهو : ناريطلا مِيِي ىبنلا
 ٠ ةغل ضراآلا ىلع ريسلا ىلع ناريطلا ءارج' عانتما ةنيرقلاو

 « راط » لثم ثيدحل“ ىف راط ن" ةيميت نب' مامالا روصتي فيكف
 !؟ دحاو ىنعمب امهنم ذاك نأ ىف وجلا ىف رئاطلا ةكرح ىف

 لتم ةميركلا ةيآلا ىف بيشلل !دنمم « لعتشا » نأ روصتي فيكو

 !؟ ماثوسب ءالوس بطحلا ىق رانلا تلعتشا : برعلا لوق ىف لعتشأ

 !؟ « رانط » ةملك عمسي نيح

 ٠ ىجئاخلا ٠ ركاش دمحم دومحم خيشلا ط )٠٠١( زاجعالا لئالد (١٠؟)

 .٠ ىزاغم : ىراخيبلا )٠١(



 قالطالا دنع « لعتشا » نم 'نهذنا ىلا, ردابتي :نأ ركتي هفيكو
 !؟ بنشلل لعف ال رانثث لعق هنأ

 هيف لوقي نأ عيفرلا نايبلا قحتسا امل ىعدي امك رمآلا ناك ول
 :؛ )٠١6( « ارحبست نايبلا نم ناو >.: تك عاغلبملا ماما.

 ٠ ةيزاجللا اهتالامعتسا ىف نماك ةغللا ىف نسحلا رطش .نأ“
 ةكغلو 2 ليزنتلاو باجعالا ةغخل ىهف 0 اهيف لوقلا بهاذخم ننفتو

 . ليواتلاو زاجملا

 5: لح علا نم : املاك

 امناأك ىتح مالسالا ةبق ىنب

 لوسر لالضلا دعب نم سانلا ىده

 جاجحلا حدم ىف ىلجعلا خرفلا نب ليدعلا وه تيبلا اذه لئاق

 )1٠١86( ٠ هدايا ةدعوت ديعو نم وجنيل هحدم عنصتي ىفقثلا

 ىوقا نم ةرابعلا هذهو ©« مالسالا' ةبق ىنب » هيف دهاشلاو

 اعد لقو الطعم زاصجألا راكتان فا ةيميث نبا, نلعب نعرتتو رام
 نع اسيعم جرخي ال مالكلا نأ ىف دويقللو نكارقلا نيب 'ةيوستلا
 : ثالثلا تاعلكلا هذهو ىقيقحلا لامعتسالا

 ىه ةبقثاو ٠ هلثام امو طئاحلل فورعملا ءانبلا ىلع لدت ىئبف
 ٠ قالطالا دنع نهذلا ىلا ردابتي

 ىع ةبقلأو ٠ هلثام امو طئاحلل فورعملا ءانبلا ىلع لدت ىنيف

 ٠ سلسلا دايقنالا : ةثل مالسالاو ٠ غرفملا ريدتسملا تيبلا

 ةيبيكرت ةئيه اهنم تفلأتف ضعب ىلا تاملكلا هذه تمض امل نكلو

 )٠١4( ىرصحلل بادالا رهزو ىئاديملل لاثمالا عمجم ٠
 ؛ ط )1٠5( ظحاجلل نييبتلاو نايبلا ىف ةلماك ةصقلا رظنا )٠١8(

 ٠ ىبودنسلا



 - الغ4

 ىلع ةخراص ةتيرق مضلأا اذه ناك « مالسالا ةبق ىنب » اهارن ىتلا ىه

 .ئوغللا اهانعم نع تاملكلا هذهب جورخلل ٠ ةقيقح ال زاجم مالكلا نأ

 ؛ هلوق نيب ايلج رهظي قرفلاو

 لمحش « لزنملا ةبق ىنب » : الثم انلوقو « مالسالا ةبق ىنب »

 ةرورض اهرهاظ ىلع ةينثالا ءاقباو ٠ ةيئايب ةرورض زاجملا ىلع ىلوألا
 ٠ ةيناثلا ةراهعلا ىف ةنيرقلا نيابت ىلوألا ةرابعلا ىف ةنيرقلاف ٠ كلذك

 نياف ٠ زاجم اهيلع بتتري مل ةيناثلاو « زاجم اهيلع بترت ىلوالاف
 ؟ قئاقحلا هذه نم ىرت اي ةيميت نبا مامالا ىوعد

 هلاق ام نال ؛ ةفللا ىح هيف ةنيرقلا ردصم انه ليدعلا لوق نا

 'ذهلو ٠ تايدالمل الإ ةغللا هب فصت ال « تايونعملا فصو ىف ليدعلا

 اوفغل هلوق ناك الاو ٠ زاجلل ىلا رهاظلا نع همالك فرص بجو

 ٠ الاحمو

 : ةيعرشلا نئارقلا

 وح رهاظلا ىلع ءاقبالا نم عتاملا ناك ةيوغللا نئارقلا ىف
 « عتملا ىف ةغلل ةيلخدمال ةيعرشلا نكارقلا ىفو ٠ ىوغللا لامعتسالا
 لثمت ءالوازنحن اهو . هيف داقتعالا لوصاو عرشلا وه عئاملا امناو

 ءرظنلا ماما اهيلجيو « ءافخن لك اهنع حيزي امب ةيعرشلا نئارقلل لثمت

 هناحيسس قحلا لوق ةيعرشلا نئارقلل ليثمتلا ةمدقم ىقو ه ©

 : ىلاعتو

 «ةريثك. افاعضأ هن هفعاضيف أانسح اضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم »

 )٠١5( ٠ « نوعجرت هيلاو « طسبيو ضبقي هللاو

 اهرهاظ نع اهفرص بجي عضاوم ةعبرأ ةميكحلا ةيآلأ هذه ىف

 : ىهو « دافتعالا لوصأو عرشلا ةلالدب

 )٠١5( (؟20) ةرقبلا ٠
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 بلط وه ماهفتسالا نال ؛ اهرهاظ نع اهفرص اعرش بجو امناو
 ماهفتسالا لاح مهفتسملا دنع الصاح نكي مل ام ليصحتو « ملعلاو مهفلا
 . ١ املعو ةمحر ءىش لك تعسو انبر ءىش لكب ميلع هللاو

 : هيف ةردابماو ريخلا

 زوع نع الإ نوكي ال وهو « فالتسالا : ضارقتسالاو ضرقلاو

 ريخلاو هدبع نم ضرتقي فيكف « ديمحلا ىنغلا وه هللاو ةجاحو

 ؟ دوعي هيلاو هنمو هديب

 المع لمعي ىذلا١ ؛ذ نم ىأ « اعرش ةرايعلا اذه فرص بجوف

 ٠ ءازجلا هل هللا لزجيف هللا هجو ءاقتبا احلاص

 امهو ٠ رشنلا طسبلاو ٠ ذخألاو ىطلاو كسملا : ضبقلاو
 تافص نم ذوكي ن' امهناشف < ةحرجلاب نالوازي نايسح ناينعم

 وحنلا ىلع اهفرص بجوف ٠ ءىش هلثمك سيل هلئاو تداوحلا
 : :ندبتآلا

 عام الو ٠ در' امل دارال هيف عسويو « ءاطعلا ىف قيضي هلئاو
 ٠ عئم أل ىطعم الو ؛« ىطع١ امل

 نيذلاو « ةديقعلا داسف ىلا ىدؤي ةيآلا هذه رهاظي ذخالا نا

 ريرج نبا ىور دقو ٠ مهلالض ىلع الالض اوداز اهرهاظب اوذخأ

 لاقي دوهيلا نم لجر نيبو « هنع هللا ىضر ركب ىبأ نيب تعقو ةصق
 : الئاق ناميالل ركب وبأ هاعد ٠ صاحنف هل



 اه الو ءكس

 لاقف ٠ انسح. اضزرق هللا ضرقاو قدصو نمآو هللا قتا »
 انلاومإ انضرقتسي زيقف انبر نا معزت : ركب ابا اي : صاحنف
 اذا هللا ناف اقح .وقت ام ناك نا ىنغلا نم ريقفلا الا ضرقتسي امو
 [؟ « ريقف

 هللا نل .اولاق نيذلا. لوق.هللا.عمس دقل » : ىلاعت هللا لزناف
 ٠ (١٠ضا) ((.866 6 اولاق ام بكتنس 4 ءاينغأ نحنو ريقف

 ىنعم ذخا امل هللا تنفع ىف ىدوهيلا اذه دحلا فيك ىعم لمأتف

 كردي ملو !؟ هرهاظ ىلع ةميركل' ةيآلا نم هسبتقا ىذلا ركي ىبأ لوق
 لمعلا هيف هبش دقف « ليثمتلاو بيغرتلا قاسم قوسملا مالكلا اذه رس
 اضقلاب هيلع ةباثالا هبشو ٠ لجرلا لجرلا هضرقي ضرقلاب حلاصلا
 ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبس ىلع زاجم انه مالكلاف ٠ ليمجلا نسحلا

 هقضوو « صقن لك نم هلل اهيزنت عرشلا وه رهاظلا نع فرصلاب ىضاقلاو
 . لامك لكب

 ىلع انهلمبقيا ةيآلا هذهب نذأ ةيميت نيإ مامالا عندصي .اذامف

 :!؟ ملعاو مكحأ نيتقيرطلا ىاو ٠ اهلوؤي مأ اهرهاظ

 اهذخأو 6 اعرش بجا!و ضارقالا ةبآ فرص نأ مدقت اميف انل ناب

 عقي كلذ ريغ لقي نمو : هلل! ىف ةديقعلا لامكل دمفم اهرهاظ ىلع

 ٠ روذحملاو روظحملا ىف

 : ىلاعت هلوق ةمدقتملا ةيآلا لثمو

 ةرخالاو ايندل“ ىف هللا مهنعل هنومرو هللا نوذؤي نيذلا نا 2

 . )1١8( « اميلآ اياذع مهل دعاو

 هللاف ٠ لاحم هللا قح ىف اذهو ٠ مهضعب ىذا دابعلا لانتي امك هدابع

 ٠١( ىربطلا ريزج نثأ ريسفت )9/4؟١( ٠

 )٠١8( (ةهال) بازحألا ٠



 ب #/لؤ١ ب

 ثيدحلا ىفو )»ع اكيش هلئا اورضي نل م ةداسيعو ةرمأ ىلع بلاغ

 اولغبت نلو « ىنورضتف ىرض اولغبت نل مكن“ ىدابعاي » : ىسدقلا
 . داقتعالا لامك هيفو قحلا وه اذهو « ىنوعفنتف ىعقن

 ىلا ةبسئنلاب اهرهاظ نع ةيآلا هذه فرص اعرش بجو اذهل
 هلام اال ذأ 2 رهاظلا ىلع ىقتابف هلوسر ىذأ امأ .٠ هللا قح ىف ىذالا

 . العف عقو دقو اعرش هنم

 هللا ىذأ روطاعتي : اولاقف ليوأتلإ كلسم نورسفملا كلس دقو

 فلسا ىرسفم نم ليواتلا اذه ءاج ٠ هرمأ ةفلاخمو « هل مهتيصعمب

 )1١١١( ٠ ريثك نباو 2« )٠١5( ىربطلا ريرج نباك

 نال ؛ هلوسر ىلع عقاولا ىذآلا وه هللا ىذأ نا : لاق نم مهنمو

 يبحاص نع اريك !ذ - ىف نووريو ٠ هللا ىذآ دقف هإذآ نم

 . )1٠١( ل ةوعدل»

 بصب اهرعاظ نع ةرابعلا هذه فرص اعرش دجو دقف ناك ايأو
 هده نيب ةيميت نب' مامالا ىوسي لهف ٠ هللا ىف داقتعالا لامكو قيلب

 ٠ هلل' نوذؤي نيذلا نا » ةرايعت!

 :ةركاجحم
 حدمين ىتنا ةيالا نيبو 6# .- هم ات“ مدلل

 هللا ىذأ نوكيف « .٠.0 تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو »
 رارش نم مهيلع عقاولا تانمّؤملاو نينمؤملا ىذأك هدابع ضعب نم

 !؟ سانلا

 عم قستي اليوات اهولوأت لب 0 اهرهاظب مهدعي نم ةماآلا ءاسملعو

 ٠ داقتعالا لوصأو ةعيرشلا ءىدابم

 9/90٠١" ( ٠ نماثلا دلجملا ) هريفت رظنا (١٠ةر

 ٠ ريثك نبال (داه/ع) ميظعلا نآرقلا ريسفت رظنا )١٠١(



 ب الك8-

 صاعم درجم ىه لاعفأ ىلع رفكلا١ بترت تدرو راثآ كلذ نمو
 ٠.٠ ناميالاو مالسالا ةرئاد نع هجرخت مل نمؤم ملسم نم

 : ركع هلوق اهنم ركذن
 . « !؟ رفك رقف رانلا ةيشخ تايحلا لتق كرت نم »

 !؟ « رفك تكف اضئاح ىتأ نم »

 امهدحأ رفك دقف ودع ىل تنأ : لجرلل لجرلا لاق مذا » : هلوقو

 !؟ « مالسافلا

 رفكلا نم راثآلا هذه عامس دنع مهفل! ىلا ردابتملا نا بير ال

 ىورتلا نم ليلق عم نكلو ٠ نأميالا ضيقن وه ىذلا فورعملا رفكلا وه
 ىف رفكلا اهيلع بتر ىتلا بابسألا نال ؛ ةردابملا كلت عفدنت ركفتل'“.و
 اذيِل ةحيحصلا ةديقعلا داسفا ىف اهل رثأ ال صاعم درجم راثآلا هذه
 . )1١11( ةمعنلملا رفكب اهيف درإولا رفكلا ءاملعلا لوأح

 وهو ناميالا لصأب رفكلا امهدحأ : نافنص رفكلا نا : !ولاقو

 نع [ هبحاص ] هب جرخي الف مالمالا عورف نم عرفب رفكلا رخآلاو ةدخ
 .٠ (١1١؟) ناميالا لحم

 نمو » : ىلاعت هلوق ىف سابع نب“ نع ىور ليوأتلا ؛ذه لثمو
 . « نورفاكلا مع ككلوأف دلل! لزنأ امب مكحي مس

 موييلاو هللاب رفك نمك سيلو ٠ ةرفك مه » : لاقف

 !؟ )١١( « رخآلا

 )١١١( ثيدحلا بيرغ » ىف ةياهنلا : اهليوأتو راثآلا هذه ىف رظنا «
 ( دوعسم نيبال لوألا ثيدحلا ىزع دقو « ريثآألا نبال ٠

 - عضوملاو ردصملا سفن (11؟)
 )١١( عضوملاو ردصملا سفن ٠



 اس الة

 وه انه هرهاظ نع ظفللا فرص ىلا ىعادلا نا فاخ. دغو
 فصو ىتل؛ لامعألا نال ؛ تافورصلا هذه ىف ةنيرقلا ردصم وهف عرشلا

 اهيف هبش « ملسم نم ةرداص ةيصعم اهنوك نع جرخت ال رفكلاب اهبكترم
 - 'امهنم لك ئف ةفلاخللا' عماجب هنم اريفنت رفكلاب فئاخملا لمعلا

 )1١١2(: رعاشلا لوق رعشلا نمو

 انل انلاجآ توملا بح برقي

 لوطتف مهلاجآ ههركتو.

 نيركبم نوت وتوميف موق ىلع ىضقي « هللا رادقأ نم ردق توملا

 تومت نإ سفنئ ناك امو .» ٠ نيرخأتم نوتوميف موق ىلع ىضقيو
 )1١١0( ٠ (« ذلجؤم اباتك هللا نذاب الا

 بح ىلا ءىطيلاو ركبملا توملا ىترهاظ دنسا انه رعاشلا نكلو

 فرصو ( نبجلاب مهودعو « ةعاجشلاب هموق فصي ) هتهاركو توملا

 نلع ةؤاقبأ لاحول + .عرشلا ةهج نم بجلوبةرهاظ نع مذاكلا» انه
 لومحم مالكلاو ٠ ةغللا تسيلو عرشلا اهردصم هيف ةئيرقلاف ٠ رهاظلا

 هل وع ام ريغ هن سيالع ىلا ثدحلا كانسا نم زاجملا ىلع اهعم

 اهردصم ىتل ةنيرغلاك عرشل ماغي اهردصم ىتل 3 ةنيرقلا ناق « اذكهو

 .٠ زاجملا ىلع امهعم مالكل 6 لمحي امه انلك « ةغللا

 : ميركلا نآرقلا نم الوا
 انك ىتلا ةيرقلا لأساو » : ىلاعت هلوق ةديدع تارم انب رم دقل

 نا. ىلع نوعمجم ءاملعلا ناو « اسسهيف انلبقا ىتن! ريعلاو ٠

 نع ةقراصلا' ةنيرقلاو ٠ ريعلا لهأو « ةيرقلا لها لاسإ 0
 ةيرقلا نال « ةيلقع ةنيرقلا تناك كلذل لقعلا اهردصم انه رهاظلا

 ٠ تاوامجع ةينئاثلاو كامج ىلوألاف ٠ نالأسي ال ريعلاو

 ٠ مامت ىبأ (الو/١) ص رظنا ايداع نب لأ ومسلا وع (١١ءر

 ه15(4؟0 ) تاولتغ نا



 - الؤ5

 انبحي لبج اذه » دحأ ليج ىف مالسلا هيلع هلوق ثيدحلا نمو

 )١١96( ٠ 4 هييبيحنو

 ليوأاتلاو فرصلا بجوق القع لاحم لبجلا نم بحلا رودصو

 ٠ هلهأ بحتو ؛« راصنألا مهو هلهأ انيحم ىأ

 م ءاشلا ل 3 ا نمو

 ىدئامصق ةاور نم الا رهدلا امو

 عونمم اذه « هشني الو ىوري ال نامز هنأ ثيح نم رهدلاف

 ٠ هيف شاع نمو رهدلا لهأ ى؟ « فقاضم ريدقتب فرصللا بجوف ٠ القع

 ةداعلا نسئارق

 ٠ سانلا تيأر : لوقي نم لوق لثمف فرعلاو ةداعلا نئارق اما

 هومعل! نم فرصلا بجوف افرعو ةداع ةليحتسم سانلا عيمج ةيؤرف
 0 صوصخلا _”

 قرعو ةداع ليحتسم كك الملا برشف . عأملا 0 * ةنمو

 ٠ لكلا نم ضعبلا ىل ليوأتلإ بجوش

 نم زاجملا بحاصت ىتلا لاوحآلا ىه ةدهاشلاو سحل؛ نئارقو
 ن' ىشطع بهذاو ءاملا ىناورأ : لوقي نمف ٠ ةيمفن وأ « ةيدام ةكيع
 هتهبج ىف اندهاش وأ افحصم هدي ىف لمحي نمم ارداصل وقلا اذه ناك
 امه ةدهاشملاو سحلا ناكف « لوقن' اذه ىق زوجتم وهف دوجسلا :رثأ
 ىشطع هللا بهذاو ٠ ءاملا برش دنع هلل! ىناورائ ١ « ةنيرقلا ردصم
 .٠ هيرش دنع

 مهف ىلع اهنم ةنيرق لك نيعتو « نئارقلا رداصم عونت اذكهو
 ضعبو ٠ ةيمعيت نبأ ىّري امك ةلالدلا ىف نئارقلا ىوتست نلو دارلا

 )١1١( (1ا[1) ثيدحلا فلتخم ليوأت ٠
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 كلذ كردا دقو .٠ هضم كاكفال ايوجو. فرضلا اهعم بجي :نكارقلا

 ناب © مهيديأ قوف هللا كي » وحن ىف ةيميت نبا مامالا عزان ناو ءاملعلا

 ٠ اهتقيقح ملعن ال ادي هلذ

 نم ناف هيعياشمو ةيميت نبال مزلم ليوأت كلذ نأ نع الضفف
 ٠ ةعطق عازن هعم ديفي ال ام ةلثمألا

 : حيرلا نأش ىف هناحبس قحلا لوق اذه نمو
 موصلا فرص ىلع !وعمجا دقف « اهير رمأب ءىش لك رمدت »

 ضرالاو تاومسلا رمدت نأ اهب دصقي مل اهنال « ءىش لك » اهيف ىذلا
 . كارم ريغ « ظفللا رهاظ وهو « مومعلا اذهف هايللا الو لابجلاو

 رثؤتو هرمدت نأ أهنأش امم هيلع ترم ءىش لك رمدت دارملا امناو

 )/١١1( ٠ هيف

 اريسكت هللا سيئ هنا ؟ عامجأت عضوم نوكي كاكي رعمأ ) ةدهاشملاو سحلا

 ارمأ كلذ سيلو ٠ لامعتسالا فرعو « ماقملا ىضتقم ىلع مالكلل
 . )١١8( « الييزغ

 اأطخلا ىتعا نع عفر » : هيي هلوق ليوأت ىلع !ومجأ ةنسلا نمو

 5 4 هيلع اوهركتس!ا امو ع نايسنلاو

 نم مالكلا) حيحصتل را ا ا ل

 نايسنلاو : امطخلا مثا عف را ىأ ٠ .مثالل هنآب هوردكو- فوذحم ريدقت

 هاركتسالاو )119( ٠

 قىرجيأا ؟ صوصخلا هذه لثم ىف ةيميث نبا مامالا عضي !ذامف

 !؟ نولوؤملا لوأ امك لوُؤي ما ةميركلا ةيآلل ىف همومع ىلع مومعلا

 < ( ؟الا1/؟ ) :ىبطاشلل تاقفاوملا (١١ا)

 ةرهز ىبأ مامالل )١04( هبيقفو هؤارآ ٠ ةرصحو هتايح كلام )١1١8(

 :. اندتع نم ةدايزف ( ...٠ ) نيتمالعل ١ نيب ام ادع ام

 ٠ (. 5468 ) ردصملا سفن (119)
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 ؟ هسقن أطخلا وها ؟ ثيدحلا ىف هدنع حوفرملا نوكي اذامو

 ؟ هسفن هاركتسالاو ؟ هسفن نايسنلاو

 ؟ هركتمتو ءىطخنو ىسفن لازن امو تعفر اهنا لاقي فيكو

 عقاو ميرتحلا/ !؟ « مكتاهما .مكيلع تمرح » ىف لوقي اذام لب
 ىناعملا لك لهو ؟ تاهمآلا تإوذل ةمزال ناعم ىلع مأ تاوذلا ىلع

 عاضرلاو « نهعم ثيدحلاو رظنلاك ةمرحللا .ىه تاهمألا تاوذل ةمزاللا

 ةمآلا تعمجأ دحاو ىتعم وه مرحملا ما ؟ نهقطعو نهئانحو « نهنم
 ؟ تاهمآلا حاكن وهو « هيلع

 ىلع صوصنلا هذه ءاقبا ةيميت نبا مامالا دنع غاستسلا نمأ
 « قافآلا هتاداهتجاو هاواتف تألم ىذلا هيقفلا ملاعلا وهو اهرهاوظ
 ؟ نامزلا ىعو اهاعوو « نابكرلا اهب تنغتو

 نيأق ةنيرق امهو ٠ لوعفم هلو « لعاف هل لعقلا نا هلوق امأ

 ؟ )1١5١( هلوعفم ىلع عقي أ « هلعافب لعفلا نرتقي نيح زاجملا

 تايحأ ا!زاجم نوكي هلعافي لعفلا نارتقا نأ اذه ىلع ايناوج ناف
 هللا وه تيتملاو « عيبرلا تبني امم نإ » : مالسلا هيلع هلوق لثم

 ةنسلا لها بهذم مزال وهو ٠ ازاجم مالكلا ريص نارتقالا اذهف عيبرلا ال

 ٠ ' ةطيسولا روصعلا ىف مهمالعأ زربأ نم ةيميت نيا ناك نيذلا

 لتق : لثم انايح؛ ؛زاجم نوكي لوعفم ىلع لعفلا عاقي' كلذكو

 حامسلاو ٠ لتقي ىتح حور !ذ سيل لخبلاو « احامسلا ايحاو لخبلا
 امئاو ٠ هؤايحا قولخم ةعاطتما ىف سيلق ايحي امم ناك ولو ىتح
 : ناعون نكارقلا نا : لوقلا ةوفصو هللا وه ىيحملا

 )١١٠١( ناميالا رظنا : هظفقلال همالك ىنعم اذه -)١؟1( +



 ب الؤوأال -

 ءاسملعلا نيب هيلع قفتم اذهو « ازاجم مالكلا هعم نوكي عون ©
 )١9١( ٠ اعامجا نوكي داكي اقافتا

 حيحصلا بهذملا وه اذهو ٠ ازاجم مالكلا هعم نوكي ال عونو ©
 مهتاهاجتاو مهعزانم فالتخا ىلع ةمآلا ءاملع دقتعمو ٠ عقاولا قباطملا
 « اذه نم افصو ىوقأ وه لب « روهمجلا بهؤم-وه لوقن الو ةيركفلا
 هيلع اعمجم نوكي داكي بهذم هنأ « لوقن امب هللا نيدنو « لوقن كلذلو
 اونبي مل هيف اوقلاخ نيذلا نال ؛ عامجا وه لب ٠ ةمآلا ءاملع نيب

 قرفلاو ٠ حيحص بهذم اهيلع ىنبي نأ حلصت سسأ ىلع مهبهذم
 ٠ اطخلأف دهتجأا نمو « باصأق دهتجا نم نيب ريبك

 ءعىطخملاو ٠ ةباصالا رجأو « داهتجالا رجأ : نارجأ هل بيصملاف

 مثا هيلع سيلو ٠ ةينلا صولخ عم داهتجالا رجإ وه « دحاو رج هل
 . ةدابعب هللا ةمحر نم اذهو ٠ أطخلا

 : نيزوحملا ةلدآأ ةيميت نبا ةشقانم

 زاجملا در ىف ةيميت نبا مسالا اهينع دمتعا ىتلا روحملا نم
 وصنناب مهداهقتسا ةصاخبو « زاجملا ىزوجم ةلدا ةثقانم هلاطباو
 نأ ةيجاوملك ةمتق انرثآ دقو - برعلا نع رثا امو ميركلا نآرقلا نم
 نال « هيف ليطن نكو ٠ لاجملا اذه ىف هتالواحم نم افعب ضرعتسن
 ةاناق أم لك ناك ناو + مققت اه لك نم مها وح اما ةهجتولا ىف انيدن
 نا ىلا ثيدحلا ىف ذخال! لبق ريشنو ٠ ةهجااوملا ىف امزال ىضم اميف
 ىلا زاجلا زوجم هب دهفتسا ام مام' انايحل اجلي ةيميت نبا مامالا
 ىلعو رهاظلا هانعم ىلع لدي ظفللا نا ىا « نمضتلا ةلالدب لوقلا
 ٠ نمضتلاب  زاجم هنأ زاجملاو زوجم لاق ىذلا ىنعملا

 ظفللا نأب نئارقلا نم قالطالا دنع ةردابملاب لوقلا مواقي امك

 نيينثعملا دحأ ىف هنأ ديب « ىزاجملاو ىلصألا : نيينعمللا ىف لمعتسم

 هذيملتو ةيميت نبأ مامالا ميذمو نيفلاخملا ةلق ىلا ةبسنلاب اذه (١؟١)

 ٠ هتافنصم ضعب ىف ميقلا نبا



 هس الكل

 !؟( هلامعتسا لق ( ىزاجملا ) هريغ ىفو.« .هلامعتسا رثك .( ىلصألا )
 نمعس اهلا دنتسي لكئادج عارتخاب ةلمج زاجملا راكنا هلك اذه نم هقدهو

 هلاوقأ نع اضعب ىتأي اميف مدقنو ٠ ظفلتلا

 هب نكمي لوقجم قرف زاجملاو ةقيقحلا نيب قرف نمل سيل » ١-٠
 خذكنيتخو ( ؛ ؟0) لطاب ميسفتلا اذه نأ. مثعف ٠ -نيعون نيب زييمتلا
 نيبي “امني ديقم هناف هلوسر (5١؟) ةنسو هللا باتك ىف دوجوم ظفل لكف
 امل اذهتو +٠ ةقيقح لب( ! ؟ ) زاجم كلذ نم ءىش ىف سيلف « هانعم
 دز مهل دهّشي ام اوركذو ازاجم نآرقلا ىف نا نيرخأتملا نم ريثك ىعذا
 : .ىلاعت هلوف هوزكذ ام رهشأ نعف. هوزكذ ام عيمج نوعزانملا ممهيلع
 ةدارالاو ٠ ناويحب سيل رادجلاو : اولاق ©« ضقني نأ ديري ارادج »

 ٠ زاجم رادجلا ليم ىف اهلامعتساف ناويحلل نؤكت امنا

 زوعش هعم نؤكي ىذلف ليملا ئف لمعتسا دق ةدارالا ظفل مهل ليقف

 « دامجلا ليم وهو ٠ هيغ روعش ال ىذلا ليملا ىفو , ىحلا ليم وهو
 ضرألا هذحو ؟ عقي نأ ديري فقسلا اذه : لاقي : ةغللا روهشم نم وهو

 نأ ديري رمثلا اذهو « ىقسي نأ ديري عرزلا اذهو « ثرحت نإ ديرت
 ٠ (1؟) « كلذ لاثمأو ٠ لسغي نأ ديري بوثلا اذهو ٠ فطقي

 : مالكلا اذه عم ةفقو

 ذ اظفن لك نإ همزج اذه فلؤملا مالك ىف رظنلا تفلي ام لوأ
 ننمض فارتعا « ةقيقح » ةيمستل! هذه ىفو ٠ ةقيقح ةنسلاو نآرقلا

 : لباقمو دض ةغللا ىف ماع ىنعم لكل نآل « زاجملاب

<7 - 

 1 رعقلاو نكولملاو 2 رقفلاو ئنغلاو 2 ضرلملاو ةحصلا : لثم

 2« شطعكاو ىرلاو « عوجلاو عبشلاو « بايغلاو روضحلاو لقسلاو ولعلاو
 دوجولاو 3 ةلقلاو ةرثكلاو 2 نزحلاو رورسلاو ءاكبلاو كحضلانو

 )*١8( لصألا ىف دوجوم :ريغأ# ةنس » ظفل ٠ اهتابثا ٍباوصلاو ٠
 ناميالا (1؟) ) 1١8 1١١(.
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 « سمهلاو رهجلاو « سرعلاو لوطلاو « ةثونآلاو ةلوجرلاو « ءانفلاو
 نضدحل كردي ال ىتلا ةماعلإ ىناعملا نم كلذ ريغو , توملاو ةايحلاو
 ةمينسق ىلا هيف روظنم ةقيقح ىمسملا مالكلاف هلباقي ام روصتب الا

 بجي ناكو ٠ ةقيقح اذه لوقن نأ انل زاج امل الاو « ازاجم ىمسللا

 « ةينكلأ ىناعملا وأ ةماعلا ىناعملا نيب تالباقملا هذه ركني نمو

 ٠ لباقم هل سيل ىلك وأ ماع ىنعمب انتأيثف

 ةدارالا ظفل نأ نونا بعدي ةيميت نبا مس سعال نفذ : بنذ امأ

 ممو ٠ دامجلا ةدارا' ىغو ٠ ساسحاو روعش هلام ةدارا ىف لمعتسم
 | ذهب 23

 نال ؛ نيئمعتسالا ىوستي هل ملس نلف لاضتسالا اذهب هل انميلست
 دوجاولا ىلا زربت ن سف اهتم 00 مهانع تاذ ةيسفن ةيلمع ةدارال

 امهنيب ددرتلا دعب رمأ ىنع رمأر ايتخلا اهرهاظم ىوق' ىو ءارو 37

 بعغارلا يوقي اذه ىعو ٠ هيحااو ليملا هيلع عقو دحاو ىلا عوزنلاو
 امسأ تعجو ٠ 5 ةجاحو ةويهش نم ةبكرم ةوق لصالا ىف ةدارالاو 0

 .٠ لعفي ال وأ لعنب نأ ىدبني هناي هيف مكحلا عم ع ىشل' ىلا سفنلا عوزنن

 لا ىلا سفنلا عوزن وهو « 'دبملا ىف ةرم لمضتسي مث
 لمعتس: 'ذاف ٠ لعفي ال وأ لعفي نأ ىفيني هناب هيف مكحلا وهو ىهتنملا
 .عوزتلا ىنعم نع ىلاعتي هناف !دبملا نود ىهتنملا هب كاري هئاف هللا ىف
 دقو ٠00 ذك سيلو اذك هن' هيف مكح هانعمف اذك هللا دارا : ليق ىتمف
 ' دع نوديرم كا» وحن دصقلا هب تكا ريو ةدار كا طفل ىنعي ركذي

 نوكت دق ةدارالاو ٠ هنوبلطيو هنودصقي ى'ا ٠ 'داسف الو ضرالا ىف
 ةوقلا بسسحب نوكت امك ٠ ةيسحلاو ةيريخستلا ةوقلا بسحب

 ةهحت ٠ تان'ويدحلا ىو دامجلا ىف لمعتست كلذلو . ةيرايتخالا

 (١؟1)« نبتلا ديرت ىسرف : لاقيو « ضقني نأ ديري ارادج »

 : ايئالث اميسفت ةءارالا بغارلا مسقي صنلا اذه ىف

 ):؟١( تادرفملا )  5١01-لا١؟ ( .



 هه م2٠6٠ ا

 نم الا نوكت الو ةدارالا عاوذأ ىمسا ىهو ةيرايتخالا ةدارالا دع

 ثغلاو « رئاظنلاو هابشالا نيب زيمملا « رومالا ىف ريدتل3 ركفملا لقاعلا

 ٠ نيمسلاو

 أهل ىتلا تاناويحلا نم نوكت ىهو ةيداملا ةيسحلا» ةدارالاو دب

 نم تادعجلا ىلع عقب م ىهو « ةيريخستلا ةدارالاو د

 رصانع ةدع نم ةبكرم ةوق اهرابتعاب ةدارالاو اهيف اهل رثأ ال تافرصت

 ةدارالا نيب ةطيسو ةنحرم وهف ٠ ىررعغ ليمي تاناودحلا نم عقتو

 ٠ لعفلاب لقاعلا ناسئالا نم ةرداصلا ةئمكلا

 ىغ ةدارالا دو مك ندا .٠ ريخستل؛ا ثيح نم ةدارالا هعشي اع نيعيو
 م 7

 هنم دوحعقلا نكي مث تادامجلاو تاناويحلا ىلا ةدئسعم برعلا مالك

 ىفو ٠ ةقيقح لعشلاب لقاعلا ناسنالا ىف ىح لب مهدنع ةنالدلا ىوص

 ةدارا 3 تا'دامجلاو تاناويحلا ةدارأ تناك ولو . زاجعو سايق ةهريغ

 تاوامجعلا نم ناسنالا ىلع عقت ىتلا رارسضألا عرشلا رده! امل ناسنالا

 يلع ةعبت ال ىنعي « رابج تاوامجعلا حرج : مالملا هيلع لاق ماملو
 لقي ملو ٠ تامف ائاسنا تصفر اذا تاناويحلا نم صاصقلا ناكلو .٠ هيف

 ٠ دحأ اذهب

 2 تاداعجما نع ىقرأ ىهو ؛ ارده تاوامجعلا حرج ناك اذاو

 مدعي ىوأ تاءدامجلا حرج ناف كارداو ساسحا نم اهيف بكر

 ٠ عازت وأ مالك نم قرفلا اذه دعب سيلو ٠ تارثكالا

 نم روص دوروق ٠ تازاجملاب تملكتو « قئاقحلاب تملكت برعلاو
 ىواست ىلع اليلد حلصي الو ٠ ةقيقح هنأ ىنعي ال مهمالك ىف بازاجملا
 وقاوذو « نايبلا بابرأ مهو مهنع ردص ام لك ىف مهدنع تالالدلا
 ٠ ريثكلا ةيزاجملا روصلا نم مهلو ٠ هيف لامجلا



 دس مدا١

 رافت من ىتلا ضرألا ىمس نم لوأ نأ لاقيو : ظحاجلا لاق
 : لوقي ثيح ةغبانلا ةمولظم كلذ اهب لعف اذا ثرحت ملو « طق

 ايهنيبا ام اأيآا ىراوالا الا

 دلجلا ةمونلقملا ىف ضوحلاك ىؤنلاو

 ٠٠. « )١١0(. هكارد! لبق هيلع لجعأ اذا مولظم ءاقس ليق هنمو

 ءامسالاو تادامجلا ضعب اومسف ةغبذل؛ ءابدألاو ءارعشلا عبات مث
 ٠ ةمولظم ةلوقعملا

 ىف ىلوقن» لامجلا ىقونتمو ةغبانلا دنع ضرآلا ملظ لهف
 موق دعاعت هلجأ نم ىذلاو «٠ افعب مهضعب سانل! ملظ لثم ةيلهاجلا
 نم نأك ىذلا « لوضفلا فلح » 'واشنأو مالسالا لبق برعلإا فارشأ نم
 ؟ نيمولظملا نع ملظلا در هلامعا زربأ

 مسلنل لثم (١؟3) مويلاو ءقسلو حاطبللو ضرآلا ملظ لهو
 ه4
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 ىتنا « ملاظملا در ناوبد » زيزعلا دبع نب رمع ثنا هنجأ نم ىذل“
 ؟ ٠ ةيعرلاب ةيمآ ىنب ءارمأ اهقحلا

 قرفلا كلذ نجا نم فعدحأ ناك نيمئظلا نيب اقرف كأنع نأ مأ

 اهاعس امد رهاوظلا هذه اومسي ناو اًراجمو اهنع القن رخالاو . ةقيقح

 !؟ نوقحاللا هب

 ًَ رسخأ صن

 : ىئناعت هنوق وع رخآ دهاش درل ةيميت نبا مامالا لقتنيو

 )*١١( ناويحلا )  ) 581/1١نوراح مالسا دبع / د قيقحت -

 ضعب لاوقأ ىف ةمولظم : ىأ ملظلاب تفصو مويلاو ءاقسلاو حاطبلا )١15(

 كلذكو قباملا ردصملا رظنا ٠ ضرآلا هفصو ىف ةغبانلا اوعبات نيذلا ءارعشلا
 ٠ ملظ ةداع ) ناسللا

 ( © - ج زاجلا ه١ )



 د مالا

 : هيف لوقيو « فوخلاو عوجلا ساب هللا انهقاذاف »

 مفلب قوذلا ىف: ةقيقح قوذلا : لوقي نم سأنلا نم ناف »

 كلذك سيلو ٠ اذبهو اذه. ريعتما امناو ندبلا -ىف سيئي امب سابللاو

 ٠ ءىشلا معط دوجو وه برعلا ةغل ىف قوذلا : ليلخلا لاق لب
 ٠ ١١ا/ « كلذ ىنع لدي لامعتتسالاو

 : حاسضيا

 ءهامدعم روصت. ىنع دعاسي مب صخنأ اذه حضون نا لوا ىخبني

 1 ةيتآلا راكفالا' ىلع لمتشي وجو ٠ هتغقانل ديعيو

 ةميركلا ةيآلا ىف. سبللإو قوذلا : لاق نم بهذم ىل“ ةرشالا د

 ٠ « كلذك سيئو » هلوقب هيلع ةيميت نب“ بيقعت د#

 برعن' ةغلن ىف قوذلا ن' ليلخنا لوقب هئوق ةحص ىلع هنالدتسا ه4
 .ءاريااغلا 5 .٠

 وحبم نيك سو رم 1 هه

 . هديؤب لامعت ل! نأب ادنخع 5 روك بكا - 000 17 35 0 ١

 ىهتنيو ٠٠ قوذلا ظفل اهيفا ءاج ةريثك.تايآ قوي ةيميت نبا حار دقو

 تذل وأ هليإ ثدجحويبو .٠ هاب سحب ف لك ىف.لمعتمسي قوذلا ظفل نأ د

 تقذو « ماعطلل تقذ لشم هيقب الا مفلاب قوذلا هنم مهفي الو

 . ! ؟ بارشلا

 هب سبتليو ناسنالل ىشغي ام لك ىف لمعتسي سابللا ناو هي
 . ا( اسايل ليللا انلعجو » : ىلاعت هلوقب دهشتسيو

 )389( ناميالا ) 01١4 (٠
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 مالكلا اذه دقن

 ىف قوذلا ةيمومع هاوعد ىف ةيعيت نبا مامالا نا مدقت امم رهاظ
 هوعد امأ ٠ ليلخلا لوق نع هلقن ام ىوبس ليلد هل سيل سالمحالا
 ليلد هيف هل سيلف هب سبلتيو ناسنالا ىشغي ام لك ىف نشابللا ةيمومع
 ةلواحم هسقن دنع نم اداهتجا ديتجاو اعاعدا ىوعد ىه امناو ٠ ىلقن
 دعب قوذلا ةيمومع ىوعد عم جينملا اذه جهن امك « اهتحص تابثا
 - هللا امهمحر ليلخلا لوقب اهيلع داهشتسالا

 وعو ىلقنلا هنيلدب نيكدب دقنلا ىف ىضمن سسآلا اذه ىنعو
 : ليليخلا لوق

 : ليلخلا لوق : الوأ

 كدابت تأ ىف هن اديفم سيئ لينخل نع ةيميث نبا مالا هلقت ه

 : رزيبجو نم كلذو 0 ةاوعد ةحص

 رخنلا : امهيناثو ٠ بعت ليلخلا ةرابع ىلا هيفار روظنم : امهدحأ

 هجوما ادينلو . «هتلالدو قوذل ١ ىنعم ىش ل ليلخلا ريغ ءاملعلا هلق اميف

 : وهو « لوألا

 : ليلخلا ةرابع ىف رظنلا

 تلد لامجأ نم اهيذ امه ىلع ىعو ٠ لامجاأ اهيف ليثخلا ةرابع

 نبا ىعدا امك ساسحا قلطم ال ناسللا قوذ دارا هنا ىلع ةيوق ةلالد

 مهط ةملكف ٠ ءىشلا دوجو » : لاق ليلخلا نال كلذو ٠ ةيميت

 هرثا معطلاو ٠ لوكاملا وه ماعطلاو ٠ برشي وأ لكؤي امب ةصاخ هذه
 ٠ ةزازمو ةرارمو ةوالح نم ناسللا ىف

 : ةصاخ ةفيظو اهتم ةدحاو



 -مقغ8

 مث سملل ديلاو 6 مشلل فنآلاو )م عمستل نذالاو . راصبالل نيعلاف

 , اهلجأ نم ةقولخملا اهتفيظو اهنم ةساح ىدعتت الو ٠ قوذلت ناسللا

 غاس فيكف ٠ اهتفيظو. ىف ةقيقحلا هجو ىلع اهريغ اهكراشي ال كلذك
 اذه نا ىعديو هتفيظو ىف هريغ ناسللا عم كرشي نأ ةيميت نبا مامالل
 ! ؟ هريغو نأسللا ىف ةقيقح

 نذآلا عمو ؟ راصبالا ىف اهريغ نيعلا عم كرشي ن' هن لهو
 1 م ناك اذاو 9 ٠ مشلا ىف هريغ فناآلا عمو ؟ عمسلا ىف اهريغ

 1؟ ناسنلا كلذكف « دحا هب لقي ملو هريغل الو هل سيل

 'مو ميركلا نآرقلا ىف « معط » ةدام عبتت دك فنؤملا ناك ونو

 مفلا الآ لكألل عضوم الو ٠ لكؤي اعيف الا ةلمعتم اهدجو ام اهنم قتش

 ءا(1؟8) نامل نطوماوه ىذلا

 ؛« معط » ركذي ىفتكا « ءىشلا معط دوجو : قتال 8 قيلعتاف

 رركن انئناف اذهلو ٠ مهفلاب لخي ال الامجا لمجاف نسمللا ركذ نع

 .٠ هل تسيئو

 : هتلالدو قوذلا ىنعم ىف ءامنعنا لاوقا : ايناث

 هيناعم حرشو ىنيودتو ةغللا عمج ليلخلا دعب نم ءسعلا لودت
 ىمجعملا فيلأتلا ماظن ىلع نآرقلا تاملك حرشي مهلم قيرف متهاو
 ليصفتلاو حرشلا ةلزنعب ءاج « قاذ » ةدام ىغ هولاك اهو « بعغارلاك
 : ليلخلا مالك ىف دراول! لامجالل

 : ىه تايآألاو لوقن ام ةحص نم دكاتيل اهمقر روكأملا تايآلا عجاري ن؛ عيركلا ءىراقلا وعدأ (١؟4)
 . ريثك كلذ ريغو ( ؛ ) ةلداجملا ( 77 ) فيكلا ( ر ناسنالا ( ىو هر ةدئاملا( 2) و( 152 ) جحلل 17 ) سي ( )عع ١م ر ماعفألا ( ؟55 ) ةرقبملا ( 5* ) ةدئاملا ( ه+ ) بئزحألا



 ام م6١ -

 نود هلوانت لقي سميف هلصاو ٠ مفلاب معطلا دوجو قوذلا »
 ناو كلذ نال باذعلا ىف قوذلا: ظفل نآرقلا ىف ريتخاو ٠.. رثكي ام

 نيرمآلا معيل ركذلاب هصخف ريثكلل حلصتمم وهف ليلقلل فراعتملا ناك
 . (١؟9) « ٠.. باذعلا ىف هلامعتسا رثكو

 2 ليلخنا هادب ام المكم « مهفنا ىلا معطلا فيضي اذ وه اهف -

 ىف هلامعتس١ رثكاو ٠ الينق هلوانت ناك ام ىلع قلطي قوذلا نأ لوقيو
 . باذعلا

 : ىرشخمزلا لوقيو

 تقذ : زاجملا نمو ٠١ ءىش دعب كيش هتقوذتو ماعطلا تقذ »
 مهتلكو مهتنزوو مهتلكأو سانلا تقذ : لوقتو ٠ هدنع ام تقذو « ًانالف
 ٠.. « )١١١(. مهموعط تبطتسا مف

 قيرسط نع فوجلا ىل لخدي ميف نوكي نأ ةقيقح قوذناف
 امك ٠ اهريغو ١ براجتل' نع هب اوريعف هاتعم ىف اوعسوت مث « مهفلا
 ناك امبرو ٠ رشلاو باذعلا ىف هنمعتسا ه رثكأ ميركل؛ نآرقلا هنمعتسا
 ٠ هلوصح ةعرسو سدسحالا ةدش نم قوذلا ىفام كلذ ىف رسلا

 و هةدملا ريش نم رثكي ناسللا بحاصو

 : همالك نوضغ ىف لوقي

 ماسجألاب قنعتي ام مهو قوذلا نستسي نأ رجملا نم 'ذعو ال

 :. هلدقو 0 ميركلا ادرعلا تنا كانا قد ك2 : ىلاعت هلوقك ىناعملا ىف

 : هاو تقذم : لقيو .٠.. « مهرمأ لابو ا!وقاذف »

 . (180) « ماعطلا نم قاذب ه

 ٠ ىشغيو رتي اميف زاجم سبني ميف ةقبقح وهف سدبنلا ام'

 ٠-01١4( ٠ ) تادرفملا (١١ةذر

 .٠ ( ".وؤ ) ةغالبلا سامأ )١١(

 ٠ ( ق'ذ ةدام ) برعلا نامل (11)



 ا ةذا ادع

 ىراوي امابل »-: ىلاعت هلوق ىفف“٠ :كلذ ديؤي لامعتسالاو
 « ةيسح بايث' نم ناسنالا هسبلي ام دصق (17١؟) « ٠٠ اشيرو :مكتاعءوس

 ٠ رظنلا نع تاعوسلا ىراوت ىتلا.ئه..ذا

 : امهل ناطيشلا عارغاو ءاوحو مدآ نأش نك ىلاعت هلوق هدنؤيو

 . ( )١8 « امهتاءوس امهيريل امهسابل امهنع عرني »

 نم ارضخ ابايث نوسبليو » : ةنجلا لها ميعن ىف هلوقو
 عاسقيا ليلدب ةيسحلا بايثلا وه انه سايللاف . )1١54« 0« سدئس

 ٠ تاءوسلا ىراوت اهنوكو :« اهينع عزنيو «٠ نوسبتي

 للمأ ىف ىسحلا سيلا عم كرتشي وهف ىونعملا سبللا امأ.

 ىونتعملا سابللا فطع ل كئذئنو ٠ رتسو ءافخا هيف امهالكف قاقتشالا

 : ىناعت هلوق ىف ىسحلا ىلع ىزاجملا

 ء شيرو مكتاءوم ىراوي اسابل مكيلع انلزنا دق مدآ ىنب اي »
 : ناتعارق هيف ءاجا « ىوقتلا سابلو

 ورمع ىبأو « مصاعو ريثك نب! ةءارق ىهو ٠ سابل عفرب : ىلوآلا
 ٠ ةزمحو

 رماع نباو ء عيافذد ةءارق ىهو «١ سان بصنب : ةيناثلا
 . )١7060( ىئاسكلاو

 واولا نا ىلع عفرل' ةءارفو ٠ ةفطاع واولا نا ىلع بصنلا ةءارقف
 نم هيلع مدقت امل ىوشتلا سابل ةرياغم هنم مهفي اذهو .٠ فانكتسالل

 .٠ تايسحلل تايونعملا ةرياغم « اشيرو اسابل »

 )؟؟١١( فارعألا ) ٠١ ( .

 .( مالا ) فارعألا (١١ع)

 .( 01 ) فهكلا (١؟5)

 )١506( فيض ىقوش ءد قيقحت ( 80) دهاجم نبال تاءارقلا ىف ةعبسلا .
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 : ثلاث صن

 زامجلملا ىزوجم نا لاق ىرخا دهاوش ىلا فلؤملا لقتنا مث

 ىقو ٠ مهيلع اهدر اهضرع نآ دعيو ٠ مهاعدم ةحص ىلع اهي اولدتسا

 : لوقي اذه

 ءازهتسالاو ركملا ظفلك نآرقلإ" ىف زاجم هنأ اوعدأ أم كلذكو »
 ىلع هلباقم ام مساي ىعسم هنأ اومعزو ٠ هللا ىلا فاضملا ةيرخسلاو

 ٠ « زاجملا قيرط

 اهعفدي امب اهيلع بقعي مث ٠ مامالا اهروصي امك ىوعدلا ىه هذه
 : لوقيف هرظن ىف

 قحتسي ال نمي تلعف اذأ ءعامسألا ةذه تايمسم لب ٠ كاتندك سيلو («٠

 لثمي هل ةبوقع هيلع ىنجملاب اهلعف نمي تلعف اذأ امأآو - هن امئظ تناك

 . (1١م) « الحع تناك دلعف

 5 )١78( 4 اركم نركمو « اركم اوركمو ا : تايآلا نم قوسي مث

 ٠ امهريغو )0-١1( 4 مهنم هللا رخس ء مهنم نورخسسيف »

 مث « مسالا اذح قحتسي العف مهب ءازهتمالا نك اذهنو » : لوقي مث

 نم باي مهل حتفي نأ مهب ءازهتسالا نا ديقي سابع نبا نع اثيدح لقن
 : لوقي مث - نونمؤملا مهنم كحضيف « قلقيف هيلا نوعرسيف ةنجلا'

 « ٠. ةرخآلل ىف نطبأ ام فالخ ايندلا ىف مهل رهظي هنا ليقو »

 : لوقيف هدنع لوقلا لصف ىلا هلك اذه نم ىهنني مث
 . )١51( « ةقيقح مهب ءازهتسا وهو :؛ قح هلك ادهو »

 )١١46( ناميالا : 5.3٠.٠

 )9؟١( لمنلا : 9٠ .٠

 )١4٠( م. : ةبوتلا .

 )١51( ناميالا ىف لوقتلا هذه رظنأ ) ٠١7 ( .
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 + قلتظحالم مالكلا اذه ىلع أتلو

 : ىهو « هلكاشملا باي نم نيينايبلا دنع صوصنلا هذه نأ : ىلوآلا

 اذهو ٠ اريدقت وأ اظقك هتيحص ىف هعوقول هريغ مساب ءيشلا ةيمست
 نم ىه لب زاجملا ىلع اهقيقحت فقوتي ال هلكاشملاو ٠ ىظفللا عوقولا نم
 سيل كلذق زاجم اهيف عقو ناو ٠ اهيف زاجم ال ىتلا ةيقيقحلا روصلا
 . (18+) اهيف مالكلا ليصقت مدقت دقو ٠ اهطرش نم

 نييوغللا ضعبو ء :نوينوصالا مه زاجملا نم ىدع ىذلا امناو
 وعضو مهتاث ؛ ؛ نويغالبلا مه اذه ىف هيلع لوعلاو' '٠ هةريغو ةبيتك نبك

 «ةيغالبلل نوتفلا نم زاجنع ريغ وه امو زاجم وه ام نيب ةقيقدلا قورفلا
 قييوغللا ضعب نم مهارجم ىرج نمو نييئوصالا“ نأ فورعملا نمو
 ىباك نييغالبلل ىمدقتمو ريثالا نباو قيشر نباك داقنلاو ءابدآلاو
 سيل ام نوريق ةيغالبلا نونفل ضعب نيب نوطلخي ىركسعلا لاله
 ٠ اًراجم !زاجم

 هيف اوطلخ أم ضرعتو ابكوص ناك ام ءالؤه نم ذحأت نأ انيطعق

 + ةملجم ةيقق هيلوق ةحلك هلو

 حيبي امثأ هريغ ةيحص ىغ ظفللا عوقو نأ نويغالبلا هيلع ىذلاو
 دقو ٠ زاجلا ةجرد ىل: هي ىقري الو ىتاثلا ىلع لوألا مسأ قلطي نأ

 . ١( 2 )ةماردلا هذه ريغ ىف حوض وضو لكب !١ذه انيب

 ا ع ررقت !ده ىلعو

 هيلع 1 ققلوم حبيحح بهذم ميركل" نتر ,كل! نم اهقاس ىتلا ةكتمألا ىق

 ٠ عراتلل فالتخلا عم نويقالبلا
- 

 ٠-٠ ةساردلا هذه نم ( ) رظنا 45 2+ر

 ٠ ةلكاشملا ثحبم > ظاقلألآو ىناعملا نع عيعبلا : انباتك رظنع )١25(
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 راكنا ىف فورعملا هبهذم راطا ىق هيف زاجملا ركذي ةيميت نباف
 . الي مقتو ةئمج زاجملا

 2« عنقاو ريغ زاجملا نال ال اهيف زاجملاب نولوقي ال نويغالبلاو
 ةفشقانم نييغالبلا دنع ىهف ٠ اهيف زاجم ال اهسفن ةلكاشللا نال نكلو
 نأ لبق ادبملا ىف ةشقانم ةيميت نيآ: دنعو ٠٠ 1؟ذبملا ىف ال .لاثلا ىف

 ٠ ١ ناثملا ىف ةشثقانم: نوكك

 ىقني نأ عاطتسا ناو ةيميت نبا مامالا ناف ٠ ةيناثلا ةظحالملا ”مآ

 قيقحلا ىلع مالكلا لمحب اهق قس ىتلا صوصنخلا هذه > ىف راجملا

 ىئرصبلا نسحلا نعو ٠ تيك ىبنلا نع صوصت نم ىور مب ادهشتسم

 تدرو ةلكاثملا نم ىرخأ صوصن ىلع هملانيعم دجي نا عيطتي ال هنأف

 ءايشأب اهضعبو  هناحبس  هقلاب قلعتم اهضعب ٠ اهركذي منو نآرقلا ىف
 قرشا .٠

 : ىلاعت هلوق هلل! ىلا افاضم عقو امف

 ..1(15١2)!؟ « اذه مكموي ءاقل متيسذ امك هكامنن مويل' ليقو »

 .٠ (56١1)!؟ 6 مكدنيسن انا اذه .مكموي ءاقن متيسن امي اوقوذق »

 .٠ (153١1)!؟ « مهعتف هلئلاوقا»

 نا لوقي نأ دحأ عسو ىف الو « ةيميت نبا مامالا عسو ىف سيب 0

 ٠ ىسني ال هللا نال ٠ ةقيقح تايآلا. هذه ىف. هللا ىلا قاغملا نايسنلا

 هي افلا ند نع هر 0
 مكنبقاع انأ : ةيناثلا ىف لقي مو ٠ مكيقاعن نأ : و ع

 « مكابستن : ىلا .هبتع لدع لب ٠ مهبقاعق : ةثلافقلا ىف لقي منو
 : قويرت د ىناثكلاو ٠ ىنايب امهدحا ل

 )١54( ةيثئاجلا : #4" .

 )6+١( م 54 : ةدجسلا
 ( 75 1ل 59 :.ةيوتلا 0



 هاك

 زوج نايسنلا ةيحِح ىف نايبنلا ىنع باقعل! جوقو نا : جئاييلإف
 ٠ هل ايحاصم عقو ام مساي هتيمست

 نم ءازجلا نأ مهراعشاو مهميدنتو مهريمحت وه : ىويرتلاو
 نم نال ؛ باقعلا نع اليدب عقي نإ نايستلا حلص امئاو لمعلا سنج
 هقاطلإو هماعن! لك نم مهمرح هللا نأ ىتعملاو هلمهأ ائيش ىست
 - هيسن نمم ىسنملا ةمرح هتاتاسحاو

 هلوق ىف هلف زاجملاب لوقلا ىلإ عضوملا اذه لثم ىف بهذي نمو
 ملو ٠ أطخلا لك ءىطخي مل زاجملا نم ةلكاشملا نا لاق نم نال ؛ عيفش

 ٠ باوصلا لك بصي

 نم هدقتعا اذا هرهاظ ىلع انه ظفنلا ءاقيا نا : لوقلا ةوفصو

 ذوعت ٠ هللا لامكب. ليجلاو رفكلا ىل' ىدؤت هجيلو هرهاظ ىلع ءاقبا
 ٠ هب ىمر امم فسوي ةءارب هيلا اربنو , لوقلا اذه نم هللاب

 مكيلع ىدتعا نمف : ىلاعت هنوق هنمف هنلا ريغ ىف ءاج ام امأ
 ل5 ' وعر و 06)1١584( ٠ كيلع ىدتعا ام لثمي هيلع !ودتعاف

 . ٠- 06)١55(

 نذأ لق « نذأ

 بىلتم هثعس هكيس عازجو 1 : هلوقو

 هسا
 نولوقيو ىبنلا نوذؤي نيذل! مهنمو » 7

 6)1١6١( .٠ .. مكل ريخ

 ءادتعا ال لداع باقع ةءاسالاو ءادتعالا ىلع عقاولا ءازجلا نا

 .٠ ميكحلا عرشلا هرقأ ال لاو ةكيس الو

 حيبت امهرهاظ ىلع نيتيألا ىف ةثيملاو ءادتعالا ىلخفل ءاقباو

 دقو 2 ةكيسو عامتعا لداعلا باقعل' ىمسي نأ نكمي الف 2 حبقلا لك

 )١54( ةرعبلا : 5و١ .

 ) )1١45ىروشلا : 4١٠ ٠
 )١6١( ةدئالا : 5١ .
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 صاصقلا ىف مكلو » : ةايح هلعجو زيزعلا هباتك ىف هللا هحدم

 هنأب مزجيو ةيميت نبا مامالا هركني ام اذهو هل ابحاصم عقو أم
 ةسسقكبقح ٠

 : ىوبرتو ىنايب ناضرغ هل مدقت ملثم اذهو

 نأ زوج مثآلا ءادتعالا ةبحص ىف لداعلا لثامملا باقغل' عوقوف
 ةيناثلا ةيآلا ىف ةئيس هتيمست كلذكو « هب هنع ربعيف هيلع همسا قلطي

 ءادتعا : لمعنتا سنجا نم ءازجلا نأب راعشالا وهف ىوبرتل' أمأو
 ٠ ةئيسسب ةكئيسو ٠ ءادتعأب

 صاصتقالاف « رخآ ىوبرت ضرغ نيعضوملا نيذه ىن' فضيو
 ني متكالا ىف ا دا 1 راع وامل ارح ير برع لا
 هلعم ديازتي نأ هنأث نم اذهو ٠ الثم نيتمطل ةمطن' ل دب مطنيف

 ةكيسو ءادتعا باقحلا ىمس كلذ لجأ نم « ةموصخن ارح

 هنأب هيلع ىدتعا نمم صاصقلا ىف هقح سرامي وهو صتقملا رعشين
 0 ا يد يور يلام يور يورد كا

 روعس نصح ىف ذداق .٠ قحلا بحاص هتأب انلق امك  هروعش مقل ةعئابملا
 ؟ نوكت فيك نييل' ةمكح ىلا

 « نذا » ءارجإ » ٠. نذا وه نولوقيو » : ةئلاثلا ةيآلإ ىفو
 لجرلا : اهانعم نال ؛ ىلوألا « نذأ » نم ةدارملا اهتفيقح ىلع ةينذثلا

 ىه ىتلا ةحراجلاب ىمس دحا لك لوق لبقيو عمسي ام لك قدصي ىذلا'
 « نيع » ةكيبرلل مهلوق هريظنو ٠ ةعماس نذا هتنمج نك عامسلا نأ

 ٠ (1051)« نذأ وه مهتوق وح هل مهؤاذيلو

 فيكن اهتيفص رون# قيباهنا ىرفي هظخ نيون هل هداج هوز

 ٠ نذأ وه اونأتف

 )16١( ز)وور/” : فاشكلا .



 هما"

 «مهلوعد لطبأف « مكل ريج نذل وع » مهينع درلا ىف هللا :لاق مث

 ىف مهاراج - ريخلاو قحلا الا قدصي الو عمسي ال نكلو اولاق امك وهف
 . هي قيدصتلاو لوقلا نم حلاصلا ىلع اهرصق نكلو « ةيمستلا

 «مهتلوقم ىف هعوقوأ الأ !اذكه  انذا هلوسر ىمسيل هللا ناك امو

 ةاراجم نم ةرظانملاو ثحبلا بدأ ىق فورعم وه امب اذه هيشأ امو
 هديري ام فالخ ىلأ لوقل؛ كلذب لصوتي مث هلوقي لَوَق ىلع مصخلا
 عم ةقاليلا لكو ناييلا لك ريخلا ىلإ نذالا ةفاضا ىِفَو ٠ مصخلا

 ٠ هلل» لومر ىلع نوكرشملا اهقلطا ىتلأ « نذأ » نيب ةماتلا ةرياقملا

 ىق ةيملتلا هذدهو ٠ مهيلع درلا ىف تدرو ىتلأ « نذ# » نيبو

 هيف ام ةتلابملا نم هيفو ةيكزجلا هتقالع « لسرم زاجم » لصآلا
 : نآلا هحرطت ىذلا لاؤسلاو

 نذأ وه : مينوق نم مهقي لوزنلا دهع ىف ىبرعلا نك لع
 !؟ « نذالأب نذالاو » : ىلاعت هئوق نم همهفي ىذلا ىنعملا سفن

 صال ىف نذالق ٠ ظفلا اتقفت' ناو ناتقلتخم نيتنالدلا نأ مأ

 فئلتخم ىنعم ىلا ٠0 نذئاوه : ههنوق ىف لقن مث - ةحرجلل عوضوم
 تناك ءاو . ىناوثلا ىتعملاو . لوألل ىندملا نيب عقاولا فالتخالا
 مهنوقو ٠ زاجملا بعش نم برقت ةيعش نم مأ ازاجم ىئاوثلا ىناعملا
 نم « نذإ وه » ىف امل عمسي ام لك قدصي : مهلوق نم غلبأ نذإ وه
 ٠ لييختلاو ةغلابملا

 :عيأر صنو

 زجللاو زوجم هي دهشتسا لاثم زريال ةيميت نبا مامالل ىدصتيو
 لوح اويتك نم لك ناهذأ تفل هنأ لِي 0 ميركلا نارقلا ىف هدورو ىلع

 : لوقي هيفو ٠ ماع هجوب ةغللا مولع ىف وأ نآرقلا ىناعم

 لأساو » : نآرقلا ىف زاجملا تبثي نمل ةروهشلا ةلثمألا نمو »
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 هييلأ فاضملا ميقاو فاضملا فذحف « اهلها هب دارملا : اولاق « ةبرقلا
 . (6١؟) « هماقم

 نكسممي نكلو « كهاشلا اذه ىلع درلا ىف فلؤملا لاطا دقو

 : ىتآلا هلوق ىف هدر ةصالخ

 هذه لاثمأو بازيملاو رهنلاو ةنيدملاو ةيرقلا ظفل : مهل ليقف »
 دق مث « مسالا ىف لخاد امهالكو , لحملاو لاحلا اهيف ىتلا.رومألا
 وصو « لحملا ىلع ةراتو « ناكسلا وهو « لاحلا ىلع مكحلا دوعي

 ٠ ناكملا

 ىرجو « لحملا وهو ٠ رهنلا ترفح : لاقي رهنلا ىف كلذكو
 , بازيملا ىرجو « لحملا وهو « بازيملا تعضوو ءاملا وهو « رهتلا
 . )١6( « مأملا وهو

 دع اذا ظفلالا نم لحمو نح ىنع لمتثي ام نا همدك ىتععو

 . زاجم ال امهيف ةقيقح هنا « نيتلاحلا

 ميركل: نآرقلا نم ىرخاو « ةعونصم ةلثمأ كلذ ىلع برضو
 سيلو ٠ هيف لأحلا ىلع ىرخاو « ناكملا ىلع ةرم اهيف ثيدحل؛ ىرج
 ةيآب نيدهشتمملا زاجملا ىزوجم ىلع درلا ىف ةلواحملا هذه الا مامالل
 . ةيرقلا لاؤس

 : مالكلا اذه ىف انيار

 تيمومع ىلع دمتغي هاندجو انه مامالا مالك ىف رظنلا انققد اذا
 ةاعارمب هنع ثيدحلا زاج لاحو لجم ىلع لمتشلا ظفللا نأ ىهو

 . و ١اس ١٠إل : ناميالا (16؟)

 ءءانم : ناميالا )١6(
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 دوزوب اذه ىلع دهشتساو « .ةرم هيق لاحلاو « ةرم لحملا + امهدحإ
 لمثم.كلذو .لحملل ايعارم ةرمو ٠ لاحلل ايعارم ةرم ميركلا نآرقلا

 كتجرخأ ىتلا كتيرق نم :ةوق دشأ ىه ةيرق نم نياكو »
 (٠ مهل رصان الق مهاتكلمه ذها

 : هلوقو « لحملا ىنعمب ةيرقلا ظفل ءاج كتجرخ' : هئوق نالا
 ٠ ناكلا مهوب لاحللا ىتعمب ةيرقلا ظفل ىلع ءاج مهاتكلها

 هنكلو. ٠ ىرخا رئاظن ميركلا نآرقلل ىف هلو ٠ قح اذه لوقأ
 ٠ ءاعدم تابثأ' ىف ةيعيت نيال ديفمي سيئ

 ىلع ىرجي نيح هرهاظ ىلع ظفنلا رجي ملأءاملعلا نم هريغ نال
 نكفاجكلا مانتلا فعتعو + لانا هلوؤرب ةتفلوا < قاحنلاقوذ لطنللا
 ٠ ةلص.قثوأ ماقملاب هل نال ؟ هلوق ةداعا نم ساب.الو ٠ هنع هللا ىضر

 «ةيرقلإ لاساو » : ىلاعت هنوق ىف هللا همحر ىعفاشلا مامالا لاق'

 : ىتأي-ام نآرقلإ ىف اهركاظنو

 :: اهلهأ- ةيرقلا نم دارملا

 تنك ىتلل ةيرقلل نع. مهتلاسساو » : يلامعتو. كرابت هللا لق »

 مهتبس مود مههتيح مهيتأت. ذأ ءاتبسل؛ ىف نودعي ذا رحبلا ةرضاح
 (100)# نوقسفي 'ونلك امب مهولبن كلذك « مهيتاتال نوتبسي ال مويو اعرش
 رمل ةركادلا ةيرقلا نع ميتلاسو رمالا كك فاك لج اكتياذ
 ؛ ةيرقلا لعأ دلرأ امنا هنأ ىلع لد ٠٠ تبسلا ىف.نودعي ذا : لاق املف

 ٠ هريخ الو.تبسلا ىف ناودعلاب ةقساف الو ةيداع نوكت ال ةيرقلا نال

 ه.179 : دمحم )١04(

 )١66( لو : فلارعألا .
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 اوناك امب مهالب نيذلا ةيرقلا لهأ ناودعلاب » دارا امنا هنأاو

 ٠ (105) « نوقسفي.

 اموق هدعب انأشتأو ةملاظ تناك ةيرق نم ائمصق مكو » : لاقو

 ٠ (9١ا)« نوضكري اهنم مه اذا انسآأب اوسحأ املف ٠ ن يرخت

 ركذ املف « ةيرقلا مصق ركذف « اهلبق ةيآلا لثم ةيآلا هذهو

 ئتلا اهلزانم نود اهلها مه امنا ملاظلا نأ عماسلل ناب ةملاظ اهنا

 دنع سأبلا مهساسحا ركذو « اهدعب نيكشنملا موقلا ركذ اكو ٠ ملظت ال

 نم سابلا فرعي نم ساسبلا سح؟ امنا هنأ ملعلا طاحا مصقلا
 )١108( ٠ « نييمدألا

 نيته ركذ دقو « هنع هنلأ ىضخر ىعفانشلا مامالا لوق اذه

 ٠ ةانعم هقايس نيبب ىذلا فنصلا : ناونع تحت نيتيآلا

 زوجتلا ىنع ةلإاد ةنيرق نم هيف ام قايسلاي كارأ هنأ مرجا داكأو

 ةيدع الو ةقماف نوكت ال اناكم اهرابتعاب ةيرقنا نإ : لاق امك - ىهو

 ٠ سأابلا ملا سحت الو ةلاظ نوكت الو

 را عسم ةيرقنأ ) قنطملا لنمحي ىعفاشلا ماعالا نأ فاخ ريغو

 ٠ ( لهحآلا نم اهيف نم ىنعمب ةيرقثا ) ديقلا ىثع ( ناكملا

 ىلع ةيرقلا عاقبا نم ةيعيت نبأ مامالأ هيلأ بهذ ام ريغ اذهو

 : لاق ثيح اذه ىف غلاب دقو « اهنع ثدحتي نيح اهرهاظ

 بذع اذا ةيرقلا كلذكف « امهمزالتل ةرات اذهو « ةرات اذه لواتتت

 .٠ 5؟ : ةلأاسرلا (155)

 ءلكع كرأ : ءايبنألا (١ه9)

 م 0 : ةلاسرللا )١684(



 مااا

 (1١1«05؟ امهدحا بيصي ام حورلاو دسجلا لاتي امك « رخآلا لاني رشم

 بارخلا نأب لوقل' ىلإ ةيميد نبا مامالا بهذي  ىرت اي  لهف
 !؟ لزانمو اناكم ةيرق اهن' ثيح نم اهل باقع وه ةيرقلا ىلع غقاولا

 لجأ نم ؟ اذام لجا نمو ٠ ىنعملا اذه ىدؤي همالك رهاظ

 دمعل هلك كلذو « لهالاب لوؤت الف اهرهاظ ىنع ةيرقلا ظفل ىقبي نإ

 تالواحملا هذه 0 اهدست 0 نم عسوأ ىه ذفااكم زاجملاب نيذكئاقلا, مامأ

 ةيرقلا لماعت نأ ةل ٠ اهلهأب ةيرقلا لوؤيف ىعفاشلا مامالا امأ

 ٠ لقعيو سحي نم ةلماعم

 ىلوأ ىحفاشلا مامالا ناكل ةيمعت نبا لوقي امك رمالا نك ولو

 ٠ هب رهجلاو هريرقتب ردجاو

 : هرهاظ نود هنطاب ىنع هلغذل لدي ىذلا فنصلا

 : ىعفاشلا مامالا لوقي ناونعلا اذه تحت
 : ميديأل فسوي ةوخآ لوق ىكحي وهو ىلا كتو كرابت دتلا لك 2غ

 )1١50( ٠ « نوقدأصل انأو اهيف انئبقأ ىتلا ريعلأاو ٠ اهيف انك ىتن

 لمعلا دنع فلتخت *“ '  يبس ىنلا تيراآلا ىنعم لثم َئَك ةيألا هذهيذ

 نودطاخي امئا هنأ - 0

 )151١( ٠ « مهقدص نع نائبني + ريعلاو ةيرقل' نال ؛ ريعل'
 م

 نا
 لصهاو 0 هدر كد لأ ةلعاسمم معابأ

 ١١5 ٠ - ١٠ه : ناسميالا (١هوؤ)

 ٠ مك املا : فسوي (7 0(

 : ةلاسرلا ووتر

 (”ج زاجلا-ه؟)



 هسه ةا6 د

 ريعلا ظفلو ء !اهلهاب ةيرقلا ظفل, ىعفاشلا مامالا لوؤي اذكهو
 ٠ ةيميت نبا مامالا بهذي امك هرهاظ ىلع ظفللا ىقبي الو اضيأ اهلهأب

 .مامالا نأ ىعو ٠ رطخ تاذ ةئاسم ىلا ءىراقلا رظن. تلقنو
 نيبي ىذلا فنصلا » : ناوئع تحت نيتقباسلا نيتيآلا ركذ ىعفاشلا
 لدي ىذلا فنصلا» ناونع تجت اهركذ دقف ةيألا هذه اما » هانعم هقايس

 ٠ « هرهاظ نود هنطاأب ىلع هظفل

 ٠ ريعلو ةيرقلأ لهأ وسو راجملا ىنعلا انه نطالب دارملاو

 دق ناك بعس نم كلذل له 0 نين'ونعلا ىف ةعايصلا تنفشتخا اذال 5

 ؟ ةغايملا ىف ةفلاخملا هذه ىلع مامالا لمح

 نيتقياسلا نيتيألا نا ةأرت امك ببسلاو ٠ محن ىل : باوجلاو

 ٠ اهلهأ ةيرقلا نم دارملا نا ىلع لدت ةيظفل نتارق ىلع ' تمعمتشإ

 ةيظفل نكارق ايبيف تسيلف « ٠.٠ ةيرقلا لأساو » ةثئاثلا ةيألا امأ

 مامالا ركذ امك ىهو ٠ ةيونعم ةيلاح اهتنيرق لب « ا

 ٠ « مهقدص نع ناكيني ال ريعلاو ةيرقل؛ نال » هسفن ىعفاشل

 0 ل كي ناو ودح 0 « كامج 90 نال 3 32 ال 1

 رعاظلا نأل . اهرعالظ نود اهنطاب ىلع اهظفل' لدي ةثلاثلا تناكو

 ٠ بيجي الو لأسي ال هيف

 زوجم اهب لدتسا ىتلا ةعبرآلا دهاوشلا نم دغرف دق نوكن اذهيو
 انعغرف ٠ ةيميت نبأ اهدرو ٠ نآرقلا ىف زاجملا دورو ىلع « زاجملا
 اندمتعاو ٠ زاجملا ىزوجم ىلع هدر ىف ةيميت ن با مامالا ةشقانم نم
 دامعتعالا ىف انغلاخي افصنم نأ دقتعا ال سس ىلع همالك اندقن ىف
 مامالا نأ هنم رهظ ىذلاو , اهنم حضو دق ىذلا جاتنتسالا ىفو « اهيلع
 راكنا ثحبم ىنعأ « ثحبملا ذه ىف قيفوتلا هغااحي مل ةيميت نبا



 م ماك.

 نم زاجملا اوذن نيذلإ نيب نم ىدح وأ وهو ٠ اليصفتو ةلمج - زاجملا

 ىف انيأر امك هيلا ىدٌؤي ام لك راكنالو « هراكنال سمحتلا ىف هلبق

 ءاملع هجادي ىذلا ديحولا وه نوكي داكيو  انع هب صاخلا ثحبملا

 رئاس ىف مالعألا ةمئالاو « نيعباتلا وعباتو نوع.اتلا مهنمو مهلك ةمآلا

 ٠ ةينايبلاو ةيعرشلاو ةيوغللا. مولعلا

 ةيميت نبا مامالا بهذمل ىرخا ةهيجاوم اثيدل ناف هلك اذه دعبو

 فلتخت « ةمساح ئرخا ةهجاوم ٠ هيلا ىدؤي ام راكناو زانجملا راكذأ ىف
 فرح لو' نم ءادتبا اهانمدق ىتلا تاهجاوملا نع اقيمع افالتخا

 اذه هب متخت ىذلا ريخالا فرحلا اذه ىلا ةساردلا هذه ىف هانططخ

 ٠ ىتآلا ثحبملا ىف هارتس ام اذهو ٠ ثحبللا



 تا ل

 1؟ ةيميت نبأ مامالا هجاوي ةيميث نبا مامالا

 راكتا هاوعد ىف ةيميت ندا مامالا هجاون اتك ةقياسلا ثحابملا ىف

 هلواثت اميف هل الامعاو « هب ارارقا زاجملا نم ةمآلا ءاملع فقاومب زاجملا

 + ةنوذللل مولغلاب لكتشا نم مهنن ءاوس-. هنفاضتخا ةركاذ نف ممنم لك
 لختشا نمو. « هبعشو نايبلاو « هتاهاجتاو دقنلاو « هنوتفو بدالاو

 ٠ هلوصأو هقفلاو اثيدحو اريسفتو ازاجعا ةيعرشلا مولعلاب

 انرشأ ىذلا جهنملا بسح زاجلملا راكنا هاوعد هجاون انك لجأ

 ٠ زاجلملاب رارقالا نم هسفن وه هشكاوم ضعبب هاذهجاو نا لقو 4 هيلأ

 انك انأ ريكذت درجم انه ركذتو . هلامعأ ضعب ىف ةاده ىنع ريسلاو

 نأ ىلع ةيركفلا تالكنشلملا ضعب هتلمح نيريبك نيصن هنع انلقن دخ

 هنم حيرم رارقا امهيفو هدع امهانلقن ناذللا ناصنلا امحو ٠ 'مهتبثي
 . همنا :

 0 وساع يحمد

 ىلع بتريل هافن املاط ىذلا لوألا ىوغللا عضولاب فارتعالا و
 اوم وا

 . هسفن زاجملا ىفن هيفن

 ظفللا اهل عضوي مل ناعم ىلا لوألا ىوقللا عضولا نم لددلا ه

 ٠ هيلا لوقنملاو هنم لوقثملا نيب ةقالعل ةغللا لصأ ىف

 ىف ىرطجي اسمك تايكرملا ىف ىرجي لقنلا اذه ناو ©
 نم هنأب ةيميت نبا مامالا مزلي عقاولا ىف اذهو « (1١؟) تادرفملا

 ٠ ارظنو الوق هركنا ناو اقيبطتو المع زاجملا ىزوجم

 ماماللب ةيميت نبا مامالا هجاون نا وهف ثحبملا اذه ىف انلمع ىأ
 ٠ هسفنب هسفن هجاوي ةيميت نبا مامالا كرتن وأ ٠ هسفن ةيميت نبا

 مالك لا لوؤي هبتك نم ةريثك عضاوم ىف هاندجو اننأ كلذو

 ٠ ةساردلا هذه نم (ا484) رظنأ (١؟)
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 هانيار امك « زاجملا مساب حرصي نا الا هصقني ملو : اقرص .ايزاجنم اليوأت
 انايحاو ٠ ةقيقحلا ميسق وه ىذلا زاجملا دمتعي ىرخأ عضاوم ىف
 اذه جهنيو ٠ ةديقعلا ةمالس نع عافدلا لئاسو نم ةليسو هنم ذختي
 مالكلا ميسقت نم ذختي هارن ةرمو ٠ -ميكحلا' نآرقلا تايآ ىف جهنملا

 مهفالتخاو مالعألا ةمثألا نع عافدلا لئاسو نم ةليسو زاجمو-ةقيقح ىلا
 ىلا ٠ :ىمالسالا هقفلا بهاذم ماسقناو © ةيهقفلا ماكحالا“-ريزقت ىف

 ٠ نآلا ىلا هديع ذنم فورعم وه ام

 انسفثا نيذخآ ةمدقملا هذه ىف هانلمجا ام ىتأي اميف نيبنو

 هزركذن فوس امو « هركذن مل ام اليلد هركذن ام نوكيل ديدشلا زاجيالاب

 ٠ ىأر هيلع ىنبي ناو بحذم هيلع سسؤي نال حلاص ردق وه أمنا

 نك هلاوقلا قم كنق ةلوإ نكذال نأ فهلا اذه نق اكفتيحمو

 حرص امي هعبتن مث « زاجملا مساب هيف حرصي مل ئذلا ىزاجألا ليواتلا

 نوعلا نيدمتسم ىوقالا ىلا ىوقلا نم نيجردتم زاجل مسا'ب هيف
 ٠ هللأآ نم

 ةيعيت نبا لامعآ ىف ىزاحملا ليوأاتلا

 :؟ ءاعد ةذلصلا تيمس آذأمل

 :. هيمي نبأ مامالا لوقي
 ءعد ةالصلا تيمسو ٠ ءاعدلا هلصا ةغللا ىف ةالصلا ظفل »

 اذه . (##35) « .. ةناسملاو ةدابعن' وهو ٠ ءاععلا ىنعم اهنمضتن

 : نادعاش هيف انلو . مامالا مالك وه

 ىف غلابو هافن دق ناكو 2 لوألا ىوفنلا عضولب هرارقا : لوألا
 ىف ةالملا ظفنو : هلوق رارقالا اذه ىلع ليلدلاو ٠ مدقت امك هيفن

 ٠ ءاعدلا هلصا ةغخللا

 .ديسلا دمحم روتكدلا قيقحت ( 58/1١ ) ةيميت نبال ريسفتلا قكاقد (15)

 ٠ . ةرحاقلاب راصنألا راد ط ا: كيلجلا



 تام!

 ةالصلا تيمسو : هلوق نال ؛ زاجملاب ىتمضلا هرارقا : ىناثلا ..

 ٠ ١ ءعاعدلا ىنعم اهثمضتل ءاعح

 لسرم زاجم ءاعد ةالصلا ةيمست نايبلا ءاملع دنع فورعملاو

 نم ولخت ال ىهف ٠ ةالصلا ةيلك نم :ءزج ءاعدلا نال ؛ ةيئزجلا هتقالع

 نم دبال ىتلا « ةحتافلا » باتكلا ما ةءارق ىف ةصاخبو ٠ ءاعد

 .: اهيفو 2« (155)ةالص لك ىف اهتعارق

 امف « ٠٠ ميقتسملا طارصلا اندها ٠ نيعتسن كاياو دبعن كلانا »

 : ءاعدلا ىف ربخلا لامعتسا

 1 ٠ (150)« نيملاظلا نم

 « نيملاظلا نم تنك ىنآأ : هلوقو » : ةيميت نبا لوقي اذه ىفو

 لكاسلا :بلاطلا ناق + ةرفقلا تلط نمضتي وهو + :بنذلاب فازتمأ
 فمصوب 'ما ٠ ربخلا ةغيصب لأسي ةراتو « بئطلا ةغيصب لاسي ةرات
 هيثع حون لوقك ٠ نيلادل: فصوب وأ « لوثسملا لاح فصوب وأ « هلاح-
 : مالسلا

 ىلرفغت الأو ٠ منع هب ىل سيل ام كلأسا نأ كب ذوعإ ىن' بر »
 ٠ (15353) « نيرساخلا نم نكأ ىتمحرتو

 هل رفغي مل نأ هنأ هللا نع رابخا وه امئاو ٠ بلط ةغيم نيل 'هف
 0 .٠.6 «/1١117( ةرفغملا لاؤس نمضتي ربخلا اذه نكلو . رسكح ةمحارشوب

 ٠ ةفلتخملا هقفلا بتك ىف ةالصملا ىف ةحتافلا ةءارق مكح عجار (3١غ)

 . ( ءايبنألا 2 مل ) )١56(

 ٠ (ؤال) : دوه (55١ة)

 )١139( قبام عجرم ( 748 ال ) ريسكتلا' قئاقد ٠
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 لوقي ٠ اهدحج نكمي ال ةرورضئاب ةمولعم تامدقملا هذه نأ نيبيل
 -مهسفنأ اوقلخا مه مأ مهقلخل قلاخ ريغ نم ىأ :.ءىش ريغ نم اوقلح مأ

 مهقذخ اقئاخ مهل نا نيبتف ٠ لطاب نيضيقنلا الك نأ نوماعي مهو
 . 2( ىلاعتو هئاحيس

 هناحبس هللاو , مهفلا بلطل - عازنالب  ةعوضوم ماهفتسالل غيص
 بجو اذهلو ٠ ءامسلا ىف الو ضرأآلا ىف ءىش هنع بزعي ال ىلاعتو
 . ماقملا ةنوعمب ىناعملا نه هب قيثي م ىلا هنع رداص .ماهفتسا لك فرص
 نبا مامالا لاق. امك اقح راكفالل ابيف ىذن' ماهفتمالا ةميركل؛.ةيآلاو

 مهل لب ٠ نيقلاخلا مه اونوكي ملو ءىش ريغ نم اوقلخي مل ىأ ٠
 ,٠ هللا وه قلاخ

 هتيجم نم غلبا ىراكنالا ماهقتسالا ةغيص ىلع ىنعملا اذه ءىجمو
 ىف نال ؟ ميمفن' اوفلخي منو ءىش ريغ نم اوقلخي مث : ليق ول اميف
 نم هيلا لصوتي « ةقيقحلا ىلع افيقوتو سفنلل .اكيرحت ماهفتمالا
 نم !وقلخي مل : لوألا قشلا ىلع ةباجالاف.لاؤسلا ىقش ىلع. ةباجالا
 + قلاخ ني ديالق تك ودع

 نوقوئخم مهف اذا مهمفن/ اوقلخي من : ىنأثلا قشلا ىلع ةباجالاو

 ٠ هللا وه ءىشلا ,كلذ - ءىش لعف نم

 نا ةلاحتسا : هلام امو ةيألا نك ماهفتسالل ةفراصلا ةنيرقلاو

 ةنئيرقف : فهنيب امو «ء اامسلا ىف وأ ضرألا ىف ءىش هللا نع بيغي

 هتيمست الا اهصقني.من ٍةلماك مامالا ليطحت ىف ةيزاجملا ةيلمعلاف اذا
 .٠ ازناجم

 ٠ لكشلاب ال نومضملاب ةربحنا نال .. مهم ريغ كلذو

 ””ةلماردلا هذخ نم مدقت اميف ةنئيرقلا رداصم رظنا (175)



 : راكنا نآرقلا تاماهفتسا رثكأ

 هيف ماهفتسالا ةيميت نبا مامالا جرخ ىذلا مدقتملا لاثملا دعب
 نآرقلا تاماهفتسا نم اريثك وأ رثكأ نأ ىلإ بهذف داع راكنالا ىلع

 راكنا امهدحأ نيمسق هيف دراولا راكنالا ممقو . راكنالا ىلع تعاج

 نوكيو ىعرش ريغ ىناثلاو ىهتلناو مذئإ هانعم نوكيو ىعرش
 ٠ ةدتئع طباض نيعونلا نم لكلو ٠ ىفئفلاو بلسلا هائثعم'

 فرعي نأ )١96( بابلا اذه ةفرعم دارأ نمل ىفغبنيف » : لوقي كلذ ىفو

 « ماظن غلبا ىلع نآرقلآ ىف ءىجي كلذ ناف ٠ مومعلاو ىفنلا غيص

 امهنتأ ىارلا ءىداب ذخا نم بسحي ماهذتسالا ةغيص ن١ : كلذ لاثم

 ٠ ةيربخلا اياضقلا الآ هيف لخدي ال هنال « بورضملا سايقلا ىف لخدت ال
 اهذم اريثك وأ نآرقلا تامهفتسا رثكأ نأ ملعو لمات اذاف « ةيبنلط هذهو

 هانعم وأ « ايعرش ناك نأ ىهنلاو مذلا هانعم راكتا ماهفتسا ىه امن

 )١95( ٠ « عوقوو دوجو راكثاا ناك نأ ىفئلإو بلملا

 عمو هداف قرع انك قيمتك راكنللا عقم مهو ةيكالذك
 نظلا ىلع بلغي ىذلاو ٠ اهنم هدارم نع حصفي مل هنكثو طباوض امهل
 : لثشم ةيعرش رومأ ىلع طلستملا راكذالا ىعرشلا راكنالاب دارملا نا

 اذه لثم نال « مهتم لجر ىلإ انيح وأ ن؟ ابجع ساتلل ناكأ »

 نأك ام هنأب هدح دقف ىعرشلا ريغ امأ ىهنلاو مدلا هعبتتسي راكنالا'

 ٠ ماعلا راكنالاب اذه ىمسي نأ ىرحو عوقوو دوجو راكنا

 ىتلا ةلثمآلا نال ؛ دحاو لاثمب الا هل لثمي مل مامالا نأ ىنيقيو

 هلوق هيف لخديو ٠ ىرنم امك ةيعرش ىح لب هيفع قبطنت نل اهركذ

 ٠ ثعبلا ىركنم نع ةياكح ىلاعت

 ٠ (١الال) « نوثوعبمل اتئثا اماظعو ابارت انكو انتماذتأ »

 ٠ ميكحلا نآرقلا ىف ىناهربلا سايقلا « بايلا اذه » نم. دارملا (175)
 ٠ 859 - 359/15 : ىواتفلا عومجم-(195)

 - 15 : تاقاصلا (109)



 تالا

 نيتلالد مهدنع ربخلل نال ؛ لسرملا زاجملا روص نم نيينايبلا دنع.

 ٠ زاجم امه ادع امو نيتيقيقح.

 ىف ربخلا لمعتسي نأ « ةيلاعلا ىهو ؛« نيتلالدلا ىدحا و

 املاع عماسلا نكي مل امكح عماسلا ملكتملا ديفي نأ.ىأ « ربخلا ةدئاف »

 مكحلاو ٠ ربخلا ىقلم ريدقت ىف كلذ ناك وا ٠ ربخلا ءاقلا لبق هي.

 : ملعي ال هنأ دقتعن نمل انلوق لثذم ةلمجلا نومضم وه ريخلاب داملا

 ٠ قيدصلا روضح : وه ةلمجلا نومضمف ٠ رضح كقيدص

 ءهالمعا ةريخ نم ريبخملا ديري نأ وهو : ةدئكففلا مزال : ةيذاثلاو

 ٠ نالف قيدص تنأ : انلوكك 2( هدب ملاع وه ىذلا مكحلاب ملاع هزأ عماسلا

 قيدص هثأب نوملاع اننأاب هملعت امئاو ربخلا نومضعب همطن ل نحنف

 ءا(ا58) نالقلت

 اذهو ٠ راجم وهف نيتلالدن“ نيتاع دعب ربخلا هديفي ىنعم ىاو
 ءاوس ءاشنالا ىف ربخلا؛ لامعتسب ءفارتعا نم ةيميت نيا مامالا مزني ام

 ٠ همسي مل مأ ازاجم هامس

 وهو ايئايب اضرغ لمعتسالا ا!دهل سعمليق م.مالا ىضعيو

 : لوقيف ىغالبلا رسلا : نويغالبلا هيلع قلطي ام

 رضلا ىنسم ىئا » : مالسلا هيلع بوي' لو3 بئبلا اذه نمو »

 ٠ (1315)« نيمحارلا محررا تنآو

 فلشكي هتمحر لاؤس نمضتي فصوب هبر فصوو هسفن فصوف

 «)١9١( ٠ لاؤملا تاذمضت ربخ ةثيص ىعو ٠ ةرض.

٠ 
 حاضيالا اهمزالو ردخلا ةدئاف ىف رظنا

 ىجاعدج ل قيقحت (غ١/١)
)١14( 

 (ملم) ءايبنألا (لدوو) ٠

 )١7١( ريسفتلا قئاقد ” )57١"( ٠



 ب 4154

 :. هلوقب هيلا .راشا .دقف ئغإلبلا رسلا.امأ

 نلب لئاقلا لوقف ٠ ماعدلاو لاؤسلا ىف بدآلا نسح نم اذهو »
 .لاؤنسلا ىف بدإ نسح ضيرم انأ ٠ عئاج انأ : هيلا بغريو همظعي
 ةغيصبي وه امم كن ذوحنو « ىنوادو ىنعمطا : هلوق ىف ناك ناو
 ىلع» هرابخاو ةلاح راهظا هيف كاذهف ٠ لوكسملا نم مزاج بئط بلطلا
 ةماقثلا ةبغرلا هيف اذهو ٠. لاحلا لاؤسل نمضتملا ناقتفالاو لذلا هجو
 . )1١91( « بلطلا ةغيصب ضحملا لاؤسلاو

 نبا نايبو © رارسا نم ولت ال ةيغالبلا تافرصتلا نا عقاولاو
 ٠ قيفوتلا لك هيف وه قفوم انه ءانثنالا ربخلا لامعتسا ةتكنل ةيميت

 : ماهفتسالا جورخ

 ىف لمعتسملا ماهفتسالا « اثحب ءاملعلا اهلتق ىتلا تاعوضوملا نم
 رويمج ةهنتغو نينا هيل قكملتت ىنطو +: نضع هحلطلا ويغ
 ٠ كلذك .لسرللا' زاجملا ليِبق نم هتأ مهرينغو نيينايبلا

 كلذ ىلع هيدو 0 - ماهفتسالا جورخب اودرقأ نمم ةيعيت نبا مامالاو

 : ىلاعت هلوق ىف هلوق هنمو ٠اتارم

 !؟.:(1؟9)«/نوقلأخللا مه مأ ءئش.ريغ نم اوقلخ مأ »

 هنأ معطم نب ريفج نع نيحيحتملا نم اثيدح كلذ ىف قاس-دقو

 زعفملا' ىف ارقي 2 ئبنلا تدجو : لاق ردب ىراسا ءادف ىف مدق ل
 .نم اوقلخ ما 0,2 : ةيآلا ءذمه تعمس امئف لاق ( رولحلا ةروس 0 روطنب

 ٠ (طل/*) « غدصتا دع ىداؤفب تسسحأ « نوقئاخلا مه مأ ءئش ريغ

 - عادصنالا اذه ببس نيبي ةيميت نيا مامالا لاقو

 عضوملاو ردصملا ءسفن (11)
 . (”0) روطلا (7١؟9)

 موؤ/6 : ىواتفلا عرمجم )+١7(



 ام

 : ىهف اهركذ ىتلا ةلثمألا اما

 مكل له » : هلوقو «)١78( ميمر ىهو ماظعلا ىيحي نم لاق »

 مأ ريخ هللا » : هلوقو ٠٠ «)١94( ءاكرش نم مكناميأ .تكلم.امع

 !؟ )١4١( « هللا عم هلآ » : هلوقو «)١8١( نوكرشي أم.

 نم هي وه لثم امم سي ةيآ اهلثمو « تافاصلا ةيآ تناك امناو

 ٠ هللا ريغ نع رداص امهيف راكنالا نال ؛ ىعرشلا ريغ ىناثلا عونلا
 نوركنلا ئهنيو مكي امئاو ىهني الو مذي ال راكنالا اذه داضي امل تيثملاو

 ٠ هسفن راكتال/ ىلع ايترتي مل نهنو مذ امهو ٠ ثبثمللا

 ىهني امناو هسفن راكنالا ىلع نابترتي ال مذلاو ىهنلاف ٠ ةاعدلاو لسرلا
 : ىلاعت هلوق كلذ نايبو « راكئالا هيلع طلست ام تبثي نم مذيو.

 ىهنلا اأامأ . ةهلألا ددعت ىلع طلسم راكنالا « هللا عص هلأآ »

 ٠ هيفنيو دابعلا نم هركني نم ىلع ال ددعتلا دقتعم ىلع ناعقيف مذلاو
 نكي نأو ٠ ان اا . ا يم

 ميلع ملع ىذ لك .قوفو ٠ ىنمف اطخ

 ؟ راكنالا ماهفتساب ىفني ىذلا ام.

 لامعتمال ةدعاق عنصيف « هللا همحر ةيميت نبا مامالا يالا

 نكت » : لوقيف « باوصلا لك اهيف بيصي راكنالاو ىفنلا ىف ماهفتسالا

 ليلد نمضم ىفن وه راكنالا ىنعم نمضملا مايفتسالا ةغيصب ىفنلا-

 راكنالا ماهفتمعب ىفنب ال هنأ كلذو ٠ عنمب هتلباقم نكمي الف ىفنلا
 ىف الماك اما هبراض نوكيف هنايب روهظ ىعدا وأ هنايب رهظ ام الا

 .٠ (ا78) سيب (١ا/8)

 ٠ ("م) مورلا (االذ)ر

 ٠ (هو) لمتلا )١١(

 *ء (5) لمنلا (141)
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 .ماسظتعلا ىيحعي نم م +: لاق قذلاك الهاج اماو . هسايقو هلالدتسا

 . (181) « ميمر ىهو

 .مهرود ىدأو « نييغالبلا' بور اذه  ةيميت ن با مامالا ىدترا
 : نييثعم هحا وه :ىراكنالا ماهعتسالب ىفني ام نأ ررق نيح ءادأ لمكأ

 .٠ هئأش ايلج « هنيب !رهاظ ناك ام وه : امهلوأ

 روهظلاإ ىف هتلزنم لزن نكنو كلذك نكي مث ام : امهيناثو
 2 ل 1 ا ١ نال ؛ انلق امك قح اذهو ءالجلاو

 « هللا عم هلا ! : ىلاغت ٠ رومألا مئاظع نم الا نوكي ال بجعتلاو
 عم ةيهولألا ىوعدو ٠ 0 اهالا هللا عم ىعدي نم ىلع راكنا هيف
 : سايقم لكب ةلطاب ىيوعد هللا

 ٠ حيحصلا لقنلا سايقمب ةلطاي ه

 حيرضلا لقغلا سايقمب ةلطابو ©

 ةذهاشملاو' سحلإو ء حقاولا نايكي ةلظايد زها

 ادصص 30 ركنا  نمف ٠ سيياقملا كلت لكي حيحص ديحوتلا ؟دبمو

 نايبلا رهاظلا لاثم اذه ٠. راهنلا ةعئار ىف سمشلا ركنا نمك ناك

 ٠ نأشلا ىلجلا

 :سيقلا ءىرما ٍلوق لثمف ٠. هنايب رهاظلا ةلزنم لزناام - 4

 (ام0 لاوغأ بايناك قرز ةئودتممو

 اذه. عمو ..ه. ةعثملا نم ةئاحلا هذه ىف وهو هئنق ركنا دقف

 ٠ عنتمملا ةلزنم هلزن هتكلو ٠ نكمم هلتقف

 ٠ 19/14 : ىواتفلا عومجم (6١؟)

 ٠ هركذ قبس دهاش (١م8*)
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 : لوقنلا هذه نم لوقلا .ةوفصوب

 ٠ كش كلذ ىف ام لوؤم ةيميت نبا مامالا نإ ©

 ٠اهنم رف ناو زاجملاب لوقلاب هل مزلم اذه هئيوأت ناو ©

 وهو زيزعلا باتكلا نم تايآ ىلع عقاو هليوأت لج ناو ©
 ٠ هنع زاجملا ىقن ىف هسفن دهجأا ىذل'

 . لسرملا زاجلا بورض نم برض ليوأتلا اذه ناو ©

 : هللا تافص ىف ليوأتلا.

 ليواتلا بهذم ركنأ ةيميت نبا مامالا نأ ةبيجعل» تاقرافملا نم
 هوئواو بهذملا اذه :ومصاخ نيذلا ءامتعلا زربا نم وهو.« هللا: باتك ىف
 هتاقاط ىصقإ هيف لذيو ٠ هرمع رطشب بناجلا اذه ديتساو ةقئاف ةيانع
 ناك كلذل ٠ ةظوفحملا هراثآو هتافلؤم اذهب دهشتو « ةيركفلاو ةينهذلا
 ىف وأ هللا تافص ىف ليوأتلاب لوقي نأ ةيميت نب“ مامالا نم ابيرغ
 : هاندجو هراثآ ىف انتعلاطم لالخ نمو ٠ اهضعب

 . هل ابهذم هيغتري مث « ةمألا فلم نم هريغ نع ليواتلا لقني ©

 هيلا ةفيضي مث فلسلا نم هريغ نع ليوأتلا لقذب انايخاو ©

 .٠ هدنع نم اديدج اليوأت

 - عضاوملا 'ضعب نف ليوأتلاب لوقلا وه ءفدتبي انايحاو ه
 ةمالا فان ىلا ليواتلا' وزعي « ادج مهم اذهو « انايحاو ©

 .ةرم نم رثكأ فلسلا ىلا ليواتلا ةبسن رركيو فلسلا بهذم هنا لوقيو
 متي مل ناو اهنع كاكفال زاجما نم روص نمكت تاليواتلا هذه ىفو

 ٠ !ا؟زاجم كلذ وه.



 ه ماث» ب

 بهاذملا ضعب لاطبا وه مطن اميف ليوأتلا ىلع هلمح ىذلاو

 قايس نم رهاظ اذهو ٠ (184) ةيداحتالاو ةيلولحلا لثم ةلاضلا
 مامالا دنع ىضترملا بهذملل فلاخم وهو ليوأاتلا هيف دراولا مالكلا

 لامعا ىف درو ىذلا ليوأتلا نم !اروص ىتأي اميف ضرعنو ٠ ةيميت نبا
 وه أدتبا وأ هاضتراو هلقن ءاوس ةيهلالا تافصلا ضعب ىف ةيميت نبا

 هبهذم فلاخ ناو مامالا منع ىضرم هلك اذهف ٠ ءادتبا لوقلا هيف

 : لاق ىذلا رعاشلا قدصو ٠ نلعملا

 اهريسي نم ةنس ضار لوأاو

 كلت ىلع ضار نذا وهف ٠ ليوأتلا ةريس راس دق اذ وه اهو

 . اهراس امل الو ةريسلا

 هيرقو هللا ةيعم

 وأ امهنيب ةفاسملا قيض هيف ربتعملا نيرما نيب ةبسنلا وه برقلا
 انور < ةقصقللاو لاضفألا وع ةروض لمكأ  نف برقلا نوكيف + اهناكعتا
 ةمالا ءاملع نم ريثك جرحت دقف ماسجأللا تافص نم ةغل برقلا ناك

 هنا بجتك ىف هكلكا دب هللا قصر ىذلا ترفل ءارجا نه افاحو افلم
 نم ريكك جرحت دقا+ فيرشلا ثيدحلا ىف هلوسر هب هفصو وا« ديزعلا
 هللا هيزنت وه دوصقملاو ؛ هرهاظ ىلع هيف ظفللا ءارجا نم ءاملعلا

 هلئاو ةيناكملا ىضتقي ةعللإ بسحب برقلا نال ؛ ثداوحلا ثتافص نع

 : ىلاعت هلوق وحن ىف ةيعملا » كلذكو ٠ نامزلاو ناكملا نع هزنت دق

 )١80( ٠ « مكعم وهو !)

 بيجا بيرق ىناف : ىلاعت هلوق لثم تايآلا نم اريثك اولوأ كلذل
 )١45( ٠ « ناعد اذا عادلا ةوعد

 هناو هقلخ ىف هللا حور لولح ىعدت ةلاض قرف ةيداحتالاو ةيلولحلا (184)

 ٠ ىدادغبلا رهاقلا دبعل ( ؟١6 ) قرفلا نيب قرفلا رظنا ٠ مهيف لاح هناحبس

 ٠ (4) ديدحلا (185)
 ٠ (145) ةرقبلا )18١(



 سه ممل

 : هلوقو

 ٠ (8١ا) « مكنم هيلا برقأ نحنو »

 : هلوقو

 ٠ (184) ' ديرولا لبح نم هيلأ برقأ نحنو »

 : لجو زع هبر نع هيوري اميف ع هلوقو.

 ٠.٠.٠١ « )141( ٠ اعارذ هيلا تيرقت اربش ىلأ برقت نم »

 برق اماو ملعلا برق اما برقلاب دارملا نأ : نولوقي نولوؤملاف
 مدع ةيميت نبا مامالا بهذم ىضتقمو ٠ فراعتمو روهشم اذهو ةمحرلا
 . مهلوقب لوقيو نيلوأتملا بهذم بهذي هانيار دقف اذه عمو ليوأاتلا
 : بهاذم ةعبرا ةيعملاو برقلا ىف ىكح نا دعب هلوق كلذ .نمو

 نيدلعو ملعل! ةمت' اهتمتاو ةمالا فلم وهو عبارلا مسقلا امأو »

 باتكلا هب ءاج ام:عيمجب اونمآو اوتبثا مهناف ةدابعلاو ملعلا خويش نم
 هتاومس قوف ىلاعت هللإ نإ اوتبئثاو ٠ ملكلل فيرحت ريغ نم هلك ةنسلاو
 عم اضيا وهو ٠ هنم نونئاب مهو « هقلخ نم نئاي هشرع ىلع هنأو
 ديياتلاو رصنمب هتايلواو هكايدنأ عمو « همّلعب امومع داسيعلا

 ةيافكلاو ٠٠ « )15٠( .

 : احضاو :دورو. نيعضوم ىف صنلا اذه ىف ليوأتلا درو
 ةيعم ال ملع ةيعم اهنأب امومع هقلخ عم هللا ةيعم رسف نيح ©

 تاذ .٠

 . (مم) ةعقاولا (١م1/)

 )١1488( ق )١5( .٠

 ٠ ثيدحلا فلتخم ليوأت (189)

 . ؟1/0ه : ىواتفلا عومجم )١9١(
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 : نايبو بيقحت

 ) عم » طفل فرص ةيميت نبأ مامالا نإ مالكط اذه نم رهاظ

 معمع لب « بمحف ىفناحعلا نم هللاي لصتي اميف سيل هرهاظ نع

 رجح يللا ءاقبا اهيف رضي ال ىتلا عضاوملا ىف ىتح فرمصلا

 ايهئايبو ةيبرعلا ننس ىلع راج انه وهو «' هعم نيذلاو » ىف امك
 ل هلهاو رفاسملا عم « هللا ةيعم » ىفو ٠ ليمجلا

 بكاصو بيط مالك اذهو - مهتاوذب ةطلتخم هلل“ تاذ نوكت نا كلذ
 نح دظفنلإ فرصب ليوأتلا وه هنم مامالا مزني ىذلا نكلو ٠ ةباحالا لك

 وأ « ايعرش وك و! ناك ايوغل فرصلا كلذ ىلا وعدي عادل هانعم رهاظ
 مامالا هابأي ىذلا زاجملا وه اذهو ٠ اسحو ةدهاشم وأ افرع وأ « ايلقع

 ٠ المع هلبقيو « الدجل

 ىهو ةيوذعملا ةيعملاب « نينمؤملا عم كئلواف » ىف ةيعملا رسفو
 ةرواجملا ةيعمب هرسفي ملو ٠ نيدل؛ ىف ةالاوملاو بهذملا ىف قافتالا
 ةدوصقملا ةيعملا نال ؛ ىلقع انه  فراصلاو ٠ ةقصالملا وأ ةيئاكملا
 اذهو ؛ قحاللا لبق قباسلا ليجلا ىنف نأو لايج#' نيب طيرت ةيآلا ىف
 ٠ هنيعب زاجملا وه

 تارابعلا هذه نم دارملا سيئ لاق اهجوز نع ةارملا ثيدح ىفو
 : كلذك هرهاظ نع ظفلل فرص اذهو ٠ اهمزاول اهنم فرعت نإ الا

 نع واع دادزلا متو « ةماقلا لوط نع ةرابع داجنلا لوطف
 ىلا ىدؤملا نافيضلا ئلا ىدؤملا ماعطالا ةرثك ىلا ىدؤملا وهطلا ةرثك

 ازاجم سيل ناك ناو وهو  كلذك - ظفلل فرص اذهف مركلاب فصولا
 : نادهاش هيف اخلق ٠ تايانك هنال ؛ اصلاخ

 ٠.٠ ليواقتلا نم عون وهو هرهاظ نع ظفللا فرص : لوألا ه

 . ناك دقو

 دقو .٠ زاجمو ةقيقج: ابتا اميرتي اهضفن ةياتكلا نا : ىساثلا ه

 ( امج راجلا ه5 )



 3-0 ا

 رصق ىف شيعي ميرك ىلع انلق اذا امك دارم ريغ ىقيقحلا ىنعملا نوكي
 .ةزهجأ امقاو هتيب ىف دامر ال هنأ عقاولاو ٠ دامرلا ريثك وه فينم
 ٠ ادامر فلخن نأ نود ءىش لك ىهطت هثيدح ةيجولونكت

 : عمسلاو ةيؤرلا ليوأت

 عمسسلاو ةيؤرلا ايزاجم اليوأت ةيميت نبا مامالا هلوا اممو

 نوبسحي مأ » : ىلاعت هلوق قوسي وهف « ىلاعتو هناحبس هلل نيفاضملا
 : هانعم ىف لوقي مث )١54( « مهرس عمسن ال انأ

 له ملعي هناو « كلذب هملع تابثا هعمسو هتيؤر نم داري هناف »

 ىلع بقاعيو « تانسحلا ىلع بيثيق 2, رش مأ ريخ كلذ

 )١55( ٠ « تاكيسلا

 « ةيعملا » ىتعم ىف ىرخ# الوقت لقني هارنف مامالا عم ىضمثو

 : ىتأي امي اهنم ىفتكنو

 نم نوكي انم » : ىلاعت هئوق ىف كاحضلا نع هاور ام اهنم ©

 نم ىندأ الو « مهسداس وه الا ةسمخل الو « مهعبار وه الآ ةثالك ىوجن

 هملعو شرعلا ىلع وه : لاق « اوناك امنيا مهعم وه الا رثكأ الو كلذ

 . « مهعم

 « مهتم وه » . ةيآذلا ىنعم ىف ىروثلا نايقس نع هلقن ام اهنمو

 ٠ « هملع : لاق

 لينح هلأس نيح لبنح نب دمحأ مامالا ىلا ةهازع ام اهنمو

 : هلوقو « متنك امنيا مكعم وهو » : ىلاعت هلوق ىنعم ام : قحسأ نبا

 امنيا مهعم وه الا » : هلوق ىلا « .. ةثالك ىوجن نم نوكي ام »

 [!؟ « اوناك

 )١56( فرخزلا )80( ٠

 ) )15.ةياجالا عم سب عمسملا لوأ امك ( 8"7/ه ) ىواتفلا عومجم

 ىرخأ ةرم ٠
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 .(9١ا) « ءىش لكب طيحم ةداشلاو بيغلا ملاع .. هملع : لاق

 نأ ىضتقت الل هللا ةيعم نأب كلذ دعب ةيميت نبا مامالا ررقيو
 ,ىف هلل ةبوسنملا ةيعملا نأب اذه ىلع لدتسيو ٠ هتلخ تاوذ طلاخت هتاذ
 ىف امك ةصاخ تعاجو ةقياسلا تايألا ىف امك ةماع تعءاج نآرقلا
 لخقم ىفو « نونسحم نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نأ : ىلاعت هلوق
 . « ىرأو عمسأ امكعم ىتنا » : نوراهو ىسومل هلوق

 : هلوقب هنيب اذهب لالدتسالا هجوو

 .قاني ميمعتلا ناكل ءىش لك عم هتاذب هنأ دارملا ناك ولق »
 هب دارأ « انعم هلل, ن' نزحت ال » هلوق نأ ملع دق هناف ٠ صيصختلا

 .هللا نإ » : هلوق كلذكو « رافكلا نم مهودع نود ركب اباو هصيصخت

 نيملاظلا نود كلذب مهصخ « نونسحم مه نيذلاو اوقتأ نيذلا عم
 .٠ (1948) « رافكلاو

 : ةيعلا ىف صيصختلاو ميمحتلا ىتعم

 ةيعملا ىف صيصختلاو ميمعتلا نم ةيميت نبا مامالا هيلا ىهتنا ام
 ةريسفت . كلذك .. حيحصو 3 حيحص بهذم هتاحبس هلل ةيوسنملا

 : لاقذ فاو زجوم ظفل ىف كلذ نيب دقو ٠ اهيف صيصختلاو ميمعتلل

 مهلك قلخلا عمف : هيسحب نطوم لك ىف هتيعم مكح نوكيو »
 رصتلاو ةناعاللب مهضحي صخيو ) ناطلستاو ةردقلاو مل معلاب

 . )١58( « دييأتلاو

 )/١91( ردصملا سقت : 415/6 ٠

 ىبنلا صيصختل نوكي الق ءىش لك عم تاذلاب ةيعملا تناك ول ىأل (154)

 ٠نيتسحملاو نيقتملا ةتيعم كلذكو « ىنعم راغلا ىف امهو امهل هللا ةيعمب ركب ىباو
 ٠ ةيتاذ ال ةيونعم ةيعملا نأ تبحف

 لقت نمض مالكلا اذه قاس دقو ( 5997/0 ) ىواتفلا عومجم (1549)

 ٠ ةيميت نبال ةرابعلا هذه نأ رهاظلاو ٠ لبنح نب دمحم مامالل هازع
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 : هقلشا نم هللا برق ىنعم

 نايبو قيبطتلا ىف قورف عم ةيعللا تايب 1 ىذلا جهتملا سفن

 : امهنم لكل ىوخللا ىنعملا

 برقلا سيلو « ةمزألملاو ةبحاصملا لاق امك  ديفت ةيعملاق
 هبسح ىهف ةيعملا اما تاجردلا توافتم برقلا نأ عقاولاو ٠ كلذك
 .لمكأ ىف نوكي البق انلق امك برقلاو ٠ اهيه توافت الف ىوخللا لولدللا
 ٠ صوصخو مومع  برقلاو ةيعللا  امهنييف « ةيعف » هروص

 نوكي نأ  ةدشب ىفني ةيميت نبأ مامالا ناف دارملا ناك ايأو

 : ىنعملا اذهق ٠ تاوذ نموا تاذ نم تاذ برق هللا بئاج ىف برقلأ

 : لاقو مانمالا هررق اميق عقتمم هقلخ تاوذ نم  هناحيس هتاذ .برق

 ٠ فلسلا بهذم هنا

 كلذ ادع اميف ام' ٠ افن6 هيلا انرشا ىذلا جهنملا هباشت وه اذهو
 ٠ ىقيبطتلا لاجملا ىف برقلإو :ةيعملا نيب قرفي ةيميت نبأ مامالا ناف

 أهيف مهقف'و دو + تاقشلا فلسا .صضحب نع الوقن ىعحي ةاتيارو

 ٠١ ليحفتكا ثيح نم اهئوح مهعم فئتخيو « ةلمجلاو أدبلا ثيح نع

 هدقن ركذن مث « فلسلا نع هاكح امب ادين لامجالا اذه حيضوتاو
 فشكي امب هيلع بقعن مث « ةلأسملا ىف وه هيأر نيينو ©« مهنع هاور امل

 : ماقملا هنع

 : فلسلا نع لقنلا

 برقلا رسفت ( فلسلا ) ةنملا له نم ةفئاطو » : هلل! همحر لاق

 ناك !ذ' هناف - دوصقملا وه هنوكل ؛ 701) ملعلاب ثيدحلاو ةيآلا ىف

 0 .٠ بيرق ىئاق ىفع ىدابع كلاس اذاو ا : : ىلاعت كلوق ةيآلاب دارا (801)

 ٠ « بيجم بيرق هتوعدت ىذلا نا » : ثيدحلابو
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 ىضتقا ىذلا وه اذهو ٠ هدوصقم لصح ىعادلا ءاعد عمسيو ملعي

 ضعب هلاك دق اذه ناف ٠ ءىش لك نم بيرق هنا : لوقي نم لوقي نأ

 لقي مل نكل ٠ قلخنلا نم ريثكو نايح نب لتاقم نع مدقت امك فلسلا
 عيمج هب رقي ىنعملا اذهو ٠ ءىص لك نم ةبيرق هتاذ نا مهنم دحلإ

 ٠.٠ نيملسملا

 : لاق ٠ ىكنملطلا ورمع ويأ لاق كلذكو

 « ديرولا ليح نم هيلا برقأ نحنو : هلوق نع لأس نمو »
 ىلع ليلدلاو ٠ هيلع ةردقلاو ٠ هب مكعلا ىنعم ىلع هلك كلذ نأ ملعاف
 ناك امل هللا نال « ٠٠ هسفن هب سوسوت ام ملعنو » : ةيآلا ردص كلذ
 ملعي ال ديرولا ليحو « ديرولا لبح نم هيلا برق؛ ناك هتسوسوب املاع
 ٠ هسفن هيب سوسوت ام

 ٠-. توملا هرقح' نميف هلوق ىف باوجلا كلذكو : لاق :
 » ةردقلابو هب ملعلاب ى١ « نورصبت ال نكلو مكنم هيلا برقا نحنو

 امهريغو ىزوجلا نب جرغلا ىباو ىبلعتكا ٠ ٠ « )».7( ..

 كلذكو فلسلا ءاملع نع ةيميت نيا مامالا هلقن ام ضعب اذه
 « برقلا ىف هوررق ادبم ىلع مهقفاو دقو ٠ نيرسفملا ضعبو فلخلا
 . مهنم برقي نم تاوذل هتاذ ةساممب نوكي ال ىلاعت هبرق نأ وهو
 . باوصو قح اذهو ٠٠ اذه ىلع نوقفتم نيملسملا عيمج نا لاقو
 - ثداوحلاب ةهباشملا نع هللا هيزنت ليوأتلا ءاضتقال عضوملا اذه لثم ليوأت ىلع نوعمجم  نذا نيملسملا عيمج نا هيلع ءانب لوقنو

 فىلسلا نا ةيميت نبا مامالا فارتعاب لوقلا اذه ىلع بترتيو
 هوضترا مهنأو زاجملل نوزوجم نيدحوملا نيملسللا ءاملع عيمجو
 .٠ ةديقعلا ةمالس نع عاقدلا لكاسو ثم ةليسو

 )8١8( ةيميت نبال انه مالكل) ٠

* ) 
 ةهءالا ةءا/كو ( تافصلاو ءامسألا : ىواتفلا عومجم ةريس]



 هل 81558 هن

 هوررقك كق ىذلا 13041 ىلع ملل كفاوو ىف يعج تلا مايل نأ لوقن

 : ىتألا وحنلا ىلع ىلع مهفتخ هناف ٠ ةساعمملا ىقث وهو « بركلثا ىف

 نيبو « دحاولا ملكتملا ريمض ىلا دنسملا برقلا نب نووسي مه ©
 ٠ نيذه ىرجم ىرج امو « عمجلا ملكتملا ريمض ىلا دنسملا برقلا

 : نيبرقلا نيب قرفيف ةيميت نبا امأ ©

 ٠ هي صاخ ىثعم هل « دحاولا » ىلا دتسملا برقلاف

 مامالا نيبيو ٠ هيف ماع ىنعم هل « عمجلا » ىلا دنسملا برقلاو

 ': لوقيف هدنع ةقرفتلا بيسو « مهدنع ةيوستلا ببس ةيميت نبا
 ىرايلا تاذ نا دارملا سيل هنأ مهدوصقم مهلك ءالؤهو »

 هبرق دارملا نأ اوتظ الو ٠ تيملا نمو ديعلا ديرو نم ةبيرق العو لج

 ظفل ىق امك ةردقلاو ملعلاب كلذ اورسف ةكئالملا برق نود - هدحو

 ٠ (؟١) « ةيعملا

 ىلا دنسملاو « دحاولا ىلا دتسملا ةيعونب برقلا نأ اونظ فلسلا

 «ةردقلاو ملعلاب نيعضوللا ىف هولو؛ كلذلو « هدحو هللا برق وه عمجلا
 مامالا همهف ام اذه تاوذلا هيف تاذلا سامت ىذلا ىسحلا برقلأ اوفنو

 : هيف هيأر انيبم لوقي مث ٠ هضتري ملو ةيميت نيا

 ىلا دنسللا برقلا ئق ليواتلا دصقي : اذه ىلأ ةجاح الو »

 « ديرولا لبح نم هيلا برقا نحنو » : هلوقب دارللا ناق  عمجلا
 ٠ انتكئالمب ىأ  عمجلا ىلا هنمم برق لك نم هئثام امو ىنعي
 هبفذ لعج لب ٠ هعم نحنو : لقي مك هناف . ةيعملا ظفث فالخب ةذهو
 نآرقلا قيرفت عم ظفل لثم ظفن لعجي الف ٠٠٠ دابعل؛ .عم ىذلا وه .

 )٠١١5( .٠ « اههئيب.

 ءا( ه.ا/ه ) تافصلاو ءامسألا (8.)

 نم ىهق صتلا ىف ةضرتعم ةلمج لكو ٠ عضوملاو ردصملا سفن (804)
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 : نايبو بيقعت

 هدحو هلل) برق وه « دحاولا » ىلا دنمملا برقلا نإ مامال! كارأ

 9 لوبقمو غاستسم ةردقلاو ملعلاي هيف ليوأتلاف

 .هتكفالمب هللا برق هنم دارملاف « عمجلا » ىلا دنسملا برقلأ اما

 ' هنال ؛ درطي الو لبقي الو ليوتلا هيف غاستسي الف « هدحو وه هبرق ال
 ٠ اذه ىلا ةجاح الو لاق امك

 ةيقوف ىف ةردقلاو ملعلاب ليوأتلا نأ ىلع ةحارع صني نأ دعبو
 .فلسلا عزاني « نوملسلا هيلع قفتا امم كلذ ن؛ هقلخ عيمج ىلع هللا
 : لوقيف اعمج هيف لعافلا ناك اميق ليوأتلا اذه دارطا ىف

 .داري نأ زوجي ال « ديرؤلا لبح نم هيلا برقا نحنو : هلوقو »
 .نم هيلأ برقا هنأ لاقي ال ملعأ ءىشلاب ناك نم ناف - ملعلا درجم هب

 . ٠٠١ « )7١0( هيلع هتردق درجمل الو هب هملع درجمل هريغ

 « برقلا ىعون ىف ليواتلا دارطا عنم ىف احيرص هصن !ذهف

 .نم ملعأ ءىشلاب ناك نم ناق » : هلوق ىف مامالا عم فلتخن نحنو
 هتردق درجمل الو « هب هملع درجمل هريغ نم هيلا برق' هنا لاقي ال هريغ
 نم. هيلا برقآ هنا اولاق نيذلا نال ؛ روصق اهيف ةرايعلا هذهف « هيلع
 رومالا مئاظعب طيحملا ملعال لب « ملعلا درجمل اذه اولوقي مل هريغ

 .ةردقلل لب ةردقلا دزجمل هريغ نم هيلغع ردقا' ةولوكب ملو ٠ اهقئاقدو
 ريغ ىف دراو انه  مامالا مالكف ةردق اهنيادت ال ىتلا ةقئافلا
 1؟ .٠ تروم

 .نأب « ةردقلاو ملعلاب ليوآتلا دارطا مدع ىف هيأر مامالا ديؤيو

 ملعتو ناسنالا انتقلخ دقلو » : هلوق ىف نيئش ةردقلاو ملعلا لعج هللا

 اذهب وهو « ديرولا لبج نم هيلا برقأ نحنو « هسقت هب سصوسوت ام
 .ةيكلا ردصب ا مدقت اعك لدتسا ىذلا ىكتمتالا ورمع ىِبأ ىلع درد

 ٠ ا( 67 ( ىواتقلا عومجم نم تافصلإو ءامسألا (؟-06)



 - ملئ

 ليلد ةيميت نبأل سيل : لوقأو ةردقلاو ملعلاب اهزجع ريسفت ىلع
 نوكي نا زاوجل « ةيآلا ىف برقلاو ملعلا نيب ةرياغملا ىلع ىعطق
 وهو « هلبق ام ىلع ريسفت فطع « ٠٠+ هيلا برقأ نحنو » : هلوق

 ٠ ملعلا ةيتوبث

 : ناعون برقلا

 لعج « اصاخو اماع : نيعون ةيعملا ةيميذ نبا مامالا لعج امكو
 - اصاخو اماع كلذك نيعون برقلا

 عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىناف » : ىلاعت هلوق ىف امك صاخلاف

 1 ٠ هيجانيو هوعحي نعم صاخ برق اذهف « ناعد اذا

 ىنعي « مكنم هيلأ برقأ نحنو » : ىلاعت هلوق ىف امك ماعلاو
 ٠ ةافولا هترضح نم

 هبرقلاف ٠ زاجملاب لوقلا هنم مزلي ليواتلا ىف هل بهذم اذهو
 ةمحرلاو لضفتلاب نوكي صاخلا برقلاو ٠ ملعلاو ةردقلاب نوكي ماعلا
 ش ٠ ءاعدلا ةباجاو ةيادهلاو

 ىف ؟ ميفو ٠ ليواتلا ىغ عئابخ لوؤم ةيميك نيأغ ناك ايكو

 ٠ ارظنو الدج هركتان نم المعو

 عنتمتو « لسرملا زاجملاب ةسام ماحرأ تاوذ تاليواتلا هذه لكو

 هاتحضوأ ببس نيعنملا نم لكلو « ةقيقحلا عنتمت امك ةيانكلا اهيف

 افنآ

 : مامالا دنع صاخلا برقلا ىنعم

 برقلا مهليوأت ىف فلسلا قفاوي ةيميت نبا مأمالا نا : انلق

 ىف مهفلاخيو ٠ تاذ نم تاذ برق سيئ هتأو 3 ةردقلاو ملعلاب صاخلا
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 نيبن نأ انيلع ىقبو ٠ عمج هلعاف ىذلا برقلا ىف ليواتلا اذه دارطا

 ٠ صانخلا برقلإ نم هدنع تارملا ام ةيميت نبا مالك نم

 : مالسلا هيلع هلوق ىنعم ىف هيف سبل ال اصن هيلع صن دق وهو
 ٠٠٠ « ٠ اعارذ هيلا تيرقت اريش ىلأ برقت نم »

 « ربش ديق هرايتخاب دبعلا برقت املكف » : هنع هللا ىضر لوقي
 برلا برق كلذكف ٠ عارذي برقتملاك نوكي ىتح هيلا ابرق برلا هداز
 برلا ةفرعم نم ديعلا بق ىف لصحي ام وهو « دياعلا بلق نم
 انس ريصي :ديعلا نا كلذو:+ هيف عازم ال اضيأ اذهو. +٠1 .هي:ناميالاو
 نمل ايداعم « ىلاوي نمل ايلاوم « ضخبأ امل اضغبم « برلا بحذ أمل

 ٠ « هاضريو هلل هبحي ىذلت؟ هب رومأملا كارلا عم ةدارم دحتيف « ىداعي

 قيفوتو ةالاومو ةياده برق وه هيل برقتملا نم اذا هلثأ برقف
 ٠ زاجملا ليبس ىلع اليوأت الا اذه سيلو

 1 نارمع لاو ةرقيلا -ءىححم

 ىلع قفاو وأ اهلوأف ةيميت نبا مامالا اهشقان ىتلا لئاسملا نم

 كش اهليوأت ةحص ىلع ليلدتلا ىف درطتساو « أيزاجم اليوأت اهليوأت

 موي نارمع لآو ةرقيلا ءىجم ةلأسم اهسنج نم ىرخأ تاليوات

 : ىتآلا ىف اهزجون ةصق ةلأسملا هذهلو ٠ ةمايقلا

 ىف بهذي ناك له هباحصأ قالتخاو دمح؛ مامالا نع هثيدح ىف
 مامالا ركذ « لوؤي مل مأ ليوأتلا بهذم هلل دنسملا ءىجملاو لوزنلا
 لينح ني دمحتأ هللا دبع ىبأ مامالا ىخأ نبا لبتح هاور ام ةيميت نبا

 ني هلوقب هيلع اوجتحا هيرظانمو هيضراعم نأ ٠ هنع هللا ىضر
 : هل اولاقو « ٠.٠ ناتمامغ امهنأك نارمع لآو ةرقبلا ءىجت »

 ٠ قولخلا الا ءىجملاو نايتالاب فصوي ال

 اذه اورسف  ةنسلا» ةمثأ نم هريغو دمحإو  هلوقب دمحا مهضراعف
 لثم ركذ امك ٠٠٠١ نازمع لآو ةرقيلا باوك ءىجم دارملا ناب ثيدحلا
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 <. )9١5( « ةمايقلا ىفو ربقلا ىف لامعاألا ءىجم نم كللذ

 وهو « ةيميت نبأ مامالا مالكب ءافول لك ةيفاوو ةينمأ ةصالخ هذه
 هللا مالك نا نيلئاقلا هموصخ ىلع هدرو دمح؛ مامالل عقو ام ىكحي
 بوسنملا ليوأتلا اذه نم هسقن ةيميت نبا فقوم وه ام نكلو ٠ قولخم
 ٠ !؟ ٠ امهنع هللا ىضر دمحل مامالا ىلا

 دقف « ةيميدت نيا فقوم نع ءىبتي ام هسفن صنلا اذه ىف نأ
 اورسف فلسلا ةمعأ نم ةريغو دمحلاو :  ةيضارتعا ةلمج ىف هنع لاق

 . نارمع .لآو. ةرقبلا باوث ءىجم هب دارلا ناب ثيدحلا اذه
 ضعب ىف الأ هب نوتفم وه لب فلسلا بهذم ىضتري ةيميت نياو
 ٠ مهعزانيف عورفلا

 : هلوق هيلع لد دقف احيرص هققوم اما

 موي نائيجي امهناف نارمع لآو ةرقبلا !وارقا : لاق لِي ىبنلاو »
 حيحصلا ىف ثيدحلا اذهو « امهبحاصا نع ناجاحي ٠.0٠ ةمايقلا
 دارآ هنا ملع ءىراقلا نع ناجاحي امهئيجم ركذو امهتعارقب رمأ املف
 وه ىذلا هلمع ءىجمي ربخقو ٠ هلمع وهو امهل ءىراقلا ةءارق كلذي
 نم كلذ ريغ ءىجمب ريخأ امك - اهركذ ىتلأ ةروصلا ىف امهل ةوالتلا
 . (؟.70) «.لامعألا

 - هآرق ىذلا همالك سفن ىئاجلا سيلف ٠ مامالا بهذم وه اذه
 . هئمع وهو هتعارق باوك امئاوب

 ةيبيسلا امأ ةقالعلاو لسرملا زاجملا جهنم ىلع راج ليواتلا اذهف
 نف نك ام رابتع: امأو « باوثند ىف ببس نئرمع لآو ةرقبلا نال
 هلمح زوجيو ٠ نيتروكذملا نيتروسل“ ةءارق وه لمعآلا ىف ناك هباوث
 لمصالا ىف وهو ببسلا ىلا ءىجملا هيف دنسأ ىذلا ىلقعلا زاجملا ىلع
 ىذلا عيفشلاب ناتروسل/ هيشت نأب ةينكللا ةراعتسالا ىلعو ببسملل

 . ع( ”وم/6ه ) تاقصلاو ءامسألا رظني (؟5١)
 . ( مؤو/ه ) قياملا ردصملا (؟١ا/)



 .ضعبب هيلع لدو هب هبشملا فذحف ٠ ةمايقلا موي هيحاص ىف عفشي

 ٠ ءىجللا وهو هفداورو هصاوخ

 « ةيميت نبأ مامالا ناف ايزاجم اهيل! جورخملا ةروصلا تناك اياو

 .ىف هجهنم مهئاضتراب زاجملل نوزوجم رابخألا ةمألا فلس هلبق نمو
 .نم اوذختا مهنأو ٠ همساب اوحرصي مل ناو ىتح ليوأتلاو فرصلا

 .ةديقعلا ةمالسو داقتعالا لوصأ نع عافدلا لئاسو نم ةليمو زاجملا

 !؟ ةيميت نبأ مامالا مهضراعي نيذلا زاجملا وزوجم هب جهل ام وه اذهو

 ؟ نذا ةضراعملا ميقك

 : ىلقعلا زاجملاب تاليوأتو

 .٠ لمرل؛ زاجملا هيلع بلغي مدقت اميف تاليوأت نم هانلقن ام
 لوؤي ىتلا تاليوأتلا ضعب درؤغ نآلاو « ريثك نم ليلق هانركذ ىذلاو
 كلذك ةريثك ىو « اهيلع هذح قابطنال ىلقعلا زاجملا ىلا رمآلا اهب
 مامالا نأ عطاقلا ليلدنلب تبثن ن' '"تدصقو « اهنم لثم دارياب ىفتكن
 ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملل راكنالا ديدش وهو « ةيميت نبا
 هعافدو ةيركفل؛ هكراعم ىف ىزاجملا ليوأتلا نع ىنغتسي نإ .عطتسي مل
 نود لثملا رايتخا هيف ىفكي اهو ٠ هيف داقتعالا لوصاو مالسالا نع
 ىلا هعم ىهتنن ال ليوطت ىله انب ىضفيس ىذلا ءاصقتسالا ىلا ةجاحلا
 لخاد دوطقملا نايب ىف ذخانتف ة هلك كرتي ال هلك كردي مل امو ٠ دح

 : راطالا اذطصطه

 هادا نما ناك داوم 2: هقلا قود نع وسم لك نه فشلا
 نع عقدي الو لب 2 رخي الو عقني ول هللا نود نم دودعطللاو ءايحألا وا

 ةيترلأ ديدش ناك ناو اعفن اهل قتحي الو هب ميرا اذا ءوسلا هسفن
 اعفان هللا ريغ سيلو .٠ هتداراو هللا ةردقب ىرجت روم#١ ديلاقمف ٠ هيف
 نآرقلا نم ملسملا اهيقتسي ىتلا ةميلسلا ةديقعلا ىه هذه ٠ اراض الو
 : ميظعلا
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 ٠نودبعت ام : هموقو هيبآل : لاق ذا ٠ ميهاربا أبت مهيلع لتاو »

 ذا مكنوعمسي له : لاق ٠ نيقكاع اهل لظنف امانصأ ديعن : !ولاق
 ٠ (؟١ال) « نورضي وأ مكنوعفني وأ ٠ نوعدت

 نم نوعدت نيذلأ نأ : هل اوعمتساف لثم برض سائلا اهيأ اي »

 ائيش بايذلا مهبلسي ناو ٠ هل ؛وعمتجا ولو ابابذ اوقلخي نلل هللا نود
 )7١8( ٠ « بولتطللو يلاطلا فعض « هنم هوذقنتمي ال

 نكلو ٠ ربخ الو اهل عفت ال ماتصألا ىف ملسملا ةديقع ىه هذه
 نكلو ) ارضو اعفن مانصآلل نأ اهرهاظ مهوي ىتلا تايآلا ضعب تدرو

 !؟ اهعقن نم برقأ اهرض

 امهقادم تايآلا هذه مامآ ةداج ةفقو فقو ةيميت نبا مامالاو

 ليواتلا الأ اهرهاظ همهوي امم اجرخم دجي مثو ةديقعلا ةمالس نع

 : ةيضقلا هذه جلاعي وهو ريدت ىف هيلا عمسنلف ٠ ىزاجملا

 : ىلاعت هلوقل مامالا ضرعت

 نأامطا ريخ هياصأ ناق فرح ىلع هللا ديعي نم سانلا نمو »

 كلذ «' ةرخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنأ ةتتف هتباصأ ناو 4 كبل

 « هعفني ال امو هرضي ال ام هللا نود نم وبعدي ٠ نيبملا نارسخلا وح
 ىلوملا سكبل هعفن نم برق! هريض نمل وعدي ٠ ديعبلا لالضلا وه كلذ
 ٠ (؟.5).« زيصنلا سكيلو

 « اهرخو مانصألا عفن اهيذ ىفن ثيح « ةلكشثم تايألا هذه ىف

 دقو ٠ عفنلإ نم برقا رضلا لعج ناو ارضو اعفن اهل تبثأف داع مث
 ٠ىفرشخمزلا هللا راجو ىوغبلاو ىبلعثلاك نيزسفملا نم ريثك اذه ظحب
 فتكي مل هنكلو ٠2هللا راجو.ىوفبلا .ئياوج ةيميت نبا مامالا ركذ دقو

 , .. ؟مالإآ هسالا : عارعشلا (؟١٠!9)

 .٠ الع : جحلا (١٠م)

 . +1١ "١ جحلا (؟١و)
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 قلعو . باصأو داجأف ميكحلا صنلا هيجوك وه فئاتساف هالاق امب

 : لاقف ىدسلل لوق ىلع

 ىفن هجو هيف نيبي مل نكل حيحص مالك هركذ ىذلا اذهو »

 )97١١( ٠ « ضقانتلا

 : هلوقب اهيلع بقع لاوقألا ضعب هللا, همحر دروأ نأ دعبو

 عفني ال . ناك ايأ هللا نود نم دوبعملا ىأ هنأ قيقحتلاو »

 قوصهو « ءىش لك هتمحر تعسو هناحيس هللا ناف ٠ اقلطم رضي الو

 صتخي ال دابعلل هعفنف « هودبعي مك ناو هقلخ نم ريثك ىلع معني
 هنود امو ٠ هعحعضوم اذه سيل ليصفت اذه ىف ناك نأو ٠ هيدياحب

 رامضلا هتاحبس وهو « هديعي مل نم الو « هحدبع نم ال عقني ال

 ٠ (؟١1) « عقانلا

 عفنلا ىلع هاوس نم ةردق ىفنملا : لوقتف كلذكن اك اذاو هءي.ود

 : الو لوقنف « هعفن نم برقأ هرض : هلوق اماو ريضلاو

 تبثملاو « هعفتي ال انمو هرضي ال ام » : هلوقب مهلعف وه ىفنملا
 نمل » : لاق لب « عفني ال امم مظعأ رضي : لقي مل هناف هيلا فاضم مسا
 « ةسبالم ىندأب ءىشلا ىلا فاضي ءىنشلاو « هعفن نم برقا هرض
 ىلا ردصملا ةفاضا باب نم نافاضملا عقنلاو رضلا نوكي نأ بجي الق
 رئاس فاضت امك امسأ هنوك ةهج نم ردصملا فاضي دق لب ٠ لعاقلا
 , عامسألا

 ,نكي مل ناو هثودح ببسو هتاكمو هنامزو هلحم ىلا فاضي دقو
 نم دوبعملا نيب نأ بير الو « راهتلاو ليللا ركم لب » : هلوقك « العاف

 نمل : ليق هنأك ٠ ةفاضالا ىضتقي قلعت هيدباع ررض نيبو هللا نود

 +(١91؟) « اذه ربدتف هحير نم برقأ هتراسخو « هريخ. نم برقأ هرش

 ) )56١قباس عجرم ( ةه5/4 ) ريسفتلا قئاقد ٠

 ) )931١مال/ه : ردصملا سقت ٠
 )؟١١( قباس عجرم ( ه5  ه4/* ) ريسفتلا قئاقد ٠
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 : نايبو بيقعت

 مامالا نأ نايبلاو ةغالبلا مولعب ماملا ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال
 ٠ لاق اميف ىلقعلا زاجملا بهذم بهذ عضوملا اذه ىف ةيميت نبا

 ريغ ىلا هانعم ىف ام وأ لعقلا دانسا ىلع ىلقعلا زاجملا ىف رادملاو

 ٠ ىقيقحلا لعافلل تاسيالملا هذه ةيباشمل « هتاسيالم نم هل وه ام

 دقو ٠ رضت الو عفنت ال مانصالاو - هدحو هللا ديب عفنلاو رضلاف

 ةلعاف ىه اهنأ ىنعم ىلع ال ةميركلا ةيآلا ىف عفنلاو رضلا, اهيلا فيضا
 ٠ ةيلعافلا ريغ ىرخا ةسبالمل ةفاضالا هذه تعاج لب « عقنلاو رضلا

 ةيعاقيالاو ةيعوقولا بسنلا لثم ةغالبلا ءاملع دنع ةيفاضالا بسنلاو
 . اهيف ىلقعلا زاجملا قيقحت ىف

 ليللا ركم لب » : ىلاعت هلوقب لثمف اذه ظحل ةيميت نبا مامالاو
 ٠ امهيلا فيضأف ركملا امييف عقي اعئاو امهل ركم ال امهو « راهنت و
 ٠ راهنلا ىف مهركمو ليللا ىف مهركم لي ريدقتلاو

 انتي رم دقو .٠ زاجملا ىلا ىدؤي اليوأت هلوأف )" راهتلاو ليللا ركم م

 . (71) مدقت اميق تارم اذه

 ةيناكملا ىه : اثالث ىلقعلا زاجللا تاقالع نم مامالا ركذ دقو

 ةيألا ىف ام ىلع ةيببسلا ةقالع قبطو (؟4١) ةيببسلاو ةينامزلاو
 رضلا نيب ناك ؛ ءامسألا لامعتسما لمعتسم ردصم وحدو ريضن: ةفاضا نم
 ببسبف ٠ قلعت عون مانصالا نيبو مانصألا ىدباعل هللا نم لصاحلا
 زاجلملا جهنم ىلع اهيلا رضلا بمنف اهبدباع هللا رضا اهتدايع
 ٠ ىثنقعلا

 بيهرتلا . ىرا اميف وهو « فلؤملا هركذي مل ىغالب رس اذهلو

 )١١( رظنأل ) ٠١ ( ةساردلا هذه نم ٠
 )١54؟( نأ دعبي الق ىرشخمزلا فاشك ىلع اعالطا هل ناب فلولا حرص

 هرظنأ : فاشكلا نم اذوخام ثالثلا تاقالعلا هذهل هديدرت نوكي : )151/1١( ٠
 مم



 هرم

 55 .٠ 0 - 5 .ء4 -أل ا 35 . . لل

 ةفئايم أهي ريغلا ةفاض'أ ىفذ ءارغف ردصعم اهنال مانصألا ةدابع نم

 ٠ اهدبعي نم ريصم حبقو اهتدابع نم قيوختلا ىف

 6 لوقيف مامالا درطتسيو

 وه هتال ال <« هيق ببس هنال ؛ اذهب رفل'ا) لعاف وه لعج ولو »

 نهنا بر » : مانصألا نع ليلخلا لوقك اذهو ٠ارضن' لعف ىذل:
 + )17١6( « ساتلا نم اريثك نللخا

 ريغ مهوداز امو » : هلوق كلذكو ٠٠- نهيلا لالخالا بسنف

 ٠ (115) « بيبتت

 ءاسنلا كلهأو « رايندلاو مهردلا سانلا كلها : لاقي امك اذهو
 5. (؟11 )") ريرحلاو بهذلا : نإرمحألا

 داتا ىف كلذكو « ةيبيسلا هتقالع ىلقع زاجم نيتي9! ىف ام
 نم اهلك هذه ٠ ريرحلاو بهذلاو « رانيدلاو مهردلا ىلا كالهالا
 لوقو اهيف مهلوق نيب سيئو ؛ نايدل' ءامثلع ءنع ىتتعن“ زاجملا روص
 ٠ ةيمستلا الآ مامالا

 : احوضو رثكا ىقيبطت لاثم

 ورمع نع ناخيشلا هجرخ افقيرش اثيدح اذه دعب مامالا قوسيو
 : لاق هنأ كَم ىبنلا نع فوع نبا

 مكيلع طسيت نأ فاخإ نكلو « مكيلع ىشخأإ رقفلا ام هللاو » -

 . )1١8( « مهتكلها امك مككلهتف اهيف

 )١6؟( ميهاربأ : 16 .٠

 . 1٠١١ : دوص (الا5)

 . هو/4 : ريسفتلا قكاقد (؟119)

 ٠ دهزلا .باتك : ملسمو « ىزاغملا باتكو ةيزجلا باتك ىراخبلا (؟14)
 .٠ اممسهريغو
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 : هنايب ىف لاق مث

 هبح ببسي كلذو « مهل ةكلهملا ىه ةطوسبملا ايندلا لعجف »
 اهنال ىإ ) هي الوعفم تناك ناو ٠ اهيف ةمفانملاو اهيلع صرحلاو
 ىذلا هللا نود نم وعدملا دوبعملا اذكهف « اهل رايتخا ال ( ةبوبحم
 نم ىعدي امف ٠٠٠'هلل اعئاط وأ ادامج هنوكل ام : هسفن ةدابعب رمأي

 . (015) « ... ببسلا وه نكل رضي الو عفني ال وه هللا نود

 : نايبو بيقعت

 هنأ ةيميت نبا مامالا ةيآلا هيلع جرخ ىذلا ليوأتلا اذه نأ عازن ال
 ٠ ايوغل ال ايئقع هيف فرصتلا نوكي ىذلا ىلقعلا زاجملا ةبعش ىلا ىمتني
 نع ليوأتلا ةسرامم ىلع مامالا لمح ىذلا نأ ىف كلذك عازن الو
 ولو هللا ريغ نع عفنلاو رضلا ىفنب ٠ ةديقعلا ةمالم نع عافدلا وه
 ٠ ادوبعم ناك

 نم ةبعش وه امناو بولسألا ىف فرت رهظم نذا زاجملا سيلف
 ازجع وأ ةيظفل ةيلح وه سيلو ٠ عدبملا ريوصتلاو مكحملا نايبلا بعش
 نايبلا ىف هنأشو هرطخ هل ةقيقحلا ميسق وه لب « ةقيقحلاب ريبعتلا نع
 ةدسع دمي ال ىذلا هعضوم امهنم لكتو اهتأكو اهرطخ ةقيقحلل نأ امك

 همكحب ةيميت نبا مامالا اهجلاع ىتلا ةيضقلا هذه ن؛ مزجآ داكأو

 مل « عفنت الو رضت ال ىهو « مانصألل رضلا ةبسن ةيضق ىهو رادتقاو
 ةّذه ىوس مالسالا ءاملع نم دحأ مامأ الو همامأ جرخم نم اهل نكي

 جيرختلا ليبسسم ىهو « ةيميت نبا مامالا اهجهن ىتلا ليبسلا
 نكي ملو داقتعالا لاجم ىف ىرخا تالكشم نم كانه مكو ٠ ىزاجملا
 هلو زاجملا ةاداعم نذا مالعف + ىزاجملا جيرختلا الا اهتيلح سراف
 ىتؤي دق ىتلا ةيعرشلا صوصنلا ريسفقت ىف رطخلا ؟ذهو نأشلا اذه

 5١ ( ٠ - ه1/6 ) فذحلاب فرصتلا عم ريسفتلا قئاقد (81)
 ( ١ ج  زاجملا-ه4 )
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 سيل ىذلأ درفل؛ ليلجلا تافصب قلعتي ام ةصاخبو ٠ اهلبق نم مالسالا
 .٠ ميلعلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك

 : ىلقعلا ىزاجملا ليوأتلا نم ىرخأ روص

 ىلقعلا ىزاجملا ليواتلا نم افنآ هانشقان ىذلا لاثللا نكي مل
 ةنوح شم هبتك لب ٠ ةيميت نبا ليلجلا مامالا لامعا ىف ديحولا وه
 درونو ٠ ءاصقتسالا ال اهنم سايتقالا انجهنمو « ليوأتلا اذه لثمب
 لوزيل هدنع  ىلقعلا ىزاجملا ليواأتلا نم ىرخأ اروص ىتأي اميف
 هل رئاظنب لافملا دضعي نيح ةركفلا دكاتتو 2« بير ناك نإ بيرلا
 : ةايشاو

 : هناحبس هللا نم ةيضعب هيف سيل سيع

 اجلو 3 ةديقعلا ةمالس نع عاقدلا عضاوم نم رخآ عصوم ىف

 رمآلا ميقتسيو « ةلكشلا هب ليزيف ىزاجملا جيرختلل ةيميت نيا مامالا

 ٠ نايبو ىده ىلع

 - اهذشت و ةلكشملا

 ىوعد ىه - انه  ةيميت نبا مامالا اههجاوي ىتلا ةلكشملا

 هذه اشنمو ٠ مالسلا هيلع هلوسرو هللا دبع ىسيع ةيهولا ىراصنلا
 : بابسا ةثالث مهدنع ىوعدلا

 ٠ بأ ريغ نع مأ نم هتدالو ©

 .٠ « هنم حورو » هنأش ىف لاق هللا نأ ه

 . « هتملك » ةاعد هتأ ©

 ريغ ىقو . نيمالا نآركلا ىف اهركذ درو ةكالخلا رومألا ةّدهو
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 هللا حور هنال ايهالا اعزج ىسيع ىف نإ ىراصنلا معزف ٠ نآرقلا

 ٠ هتملكو

 ةيوقلا رداصملا ىلا امكتحم ىوعدلا هذه ةيميت نبا مامالا مواق

 هنم بناج ىف هعافد أديف ٠ عقاولاو لقنلاو لقعلا نم ةحيحصلا

 : هلوقب

 : نيهجو ىلعف هنم وه ليق وأ .هللا ىلا فيضأ امو »

 ةياغلا ءادتبال نمو ٠ هل كولمم وهف اهسفنب ةمكاق انيع ناك نأ ©
 حورو ' حيسملا ىق لاقو « انحور اهيلان انلسرأف » : ىلاعت لاق امك

 («٠ هنئم

 4 هل ةفص وهف مالكلاو ملعلاك هسفنب موقي ال ةفص ناك امو ©

 . (990) « ٠٠ هللا ملعو هللا مالك : لاقي امك

 ٠ اهعوضومل ةبسنلاب ةرصاح اهبسحفو « ةماع ةدعاق هذهف

 : لوقيف درطتسي مث

 « ارمأ هب رومأملا ىمسيف لوعقملا نع اهب ربعي رداصملا ظافلأو »
 املف ٠ ةملك ةملكلاب قولخملاو ٠ ةمحر هب موحرملاو 2 ةردق رودقملاو

 هلوق ىه ةمثكب قلخ هنأ هب دارملاف ٠ هللا ةملك هنا : خيسملا ىف ليق
 ٠ رشيلا نم داتعملا هجولا ىلع قلخي ملو « نك »

 هللأ نأ دارملاف هللا رمأ هنأ : قوئلخملا نع ليق اذا كلذكو ....

 ٠ (؟١7) « هرمأب هنوك

 : زاجللا نم نيعون ىلع لمحلل حلاص ليواتلا اذه

 ءا( ؟1١87/1 ) ىواتفلا عومجم نم ريسفتلا (؟٠)
 ٠ عضوملاو ردصملا سقن (951)
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 ىلع قلطن نيح اننا كلذ نايبو ٠ ىلقعلا زاجملا : امهدحا
 نأ هقح سيل ام ىلع ءىشلا انعقوإ دق انك ةردقلا ظفل تابنلاك رودقملا
 : ةملكلاب قولخملا ىف انلق اذا كلذكو « ةيعاقيالا ةبسنلا ) هيلع عقي
 هه داستا نق بنيد ةيلكلا نال ةنشنلا ندا ظه" ىف ةقاعلاو  ةنلك
 ٠ رودقملا ىف ببس ةردقلاو

 كلذك ةيببسلا ىه ىناثلا ىف ةقالعلاو ٠ لسرملا زاجملا : ىناثلاو

 ةيهولا ىراصتلا ىوعد ةيميت نبا مامالا لطيأ ىزاجملا ليوأتلا اذهبو
 هتملك وه الو « ةقيقح هللا حور وه سيلف ٠ هلوسرو هللا دبع ىسيع
 4 3 ةقيقح

 اولض ىداصنلا نأ نم ةبيتق نبا مامالا هيلا بهذ امب هيبش اذهو
 ءامسلا ىف ىذلا ىبأ :  هتحص ضرف ىلع  حيسملا لوق نم اومهف امل
 ةياعرلا ةوبأ هنم دارملا نأ عم  بلصلا ةوبا  ةوبالل ىقيقحلا ىنعملا
 . (799) ديياتتلاو

 نق موقلا لالش ىك ابيس.ناك انك ناجللب لهتلا قا اه ىتعمو
 ةملكلاو حورلا اولمح امل مهلالخ ىف اببسم ناك « ةوبآلل مهمهف مدع

 نود ىقيقحلا امهانعم ىلع مالسلا هيلع حيسملا ىلع نيتقلطملا

 ٠ ةيميت نبإ. مامالا مالكلا هيلع لوأ ىذلا ىزاجملا

 نحنو ريقف هللا نا » : اولاق نيح دوهيلا لالش امهب هيبشو
 هللا ضرقي ىذلا اذنم » ىلاعت هلوق ىف ضرقلا !ولمح امل « ءاينغا
 . (9) زوعو رقف نم فالتسالا وهو هرهاظ ىلع « انسح انضرق

 : ميركلا نآرقلا ىف هللا ىلا ةدنسم عمجلا رئامض

 ىلع اهنم اروص ةيميت نبأ مامالا جرخ ىتلا صوصنلا نمو
 نع نآرقلا ىف تدرو ىتلا لاعفالا « هب حرصي مل ناو ىلععلا زاجملا

 .ةساردلا هذه نم لوألا مسقلا ىف ةبيتق نباب صاخلا لصفلا رظنا (؟57)
 .٠ ةساردلا هذه نم )1١,( رظنأل (؟؟)
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 . ميكحلا ركذلا ىف ةريثك هذه هابشأو . نوظفاح « نومقتنم : لثم ةقتشلا» ءامسالا كلذكو « بتكنو ملعنو

 ؛ نايبو هيجوت ىلا ةجاح ىف ريبعتلا نم عونلا اذه ناك امناو
 . ازاجم هسكن مظعملا وأ ميظعلاو . ةقيقح ةعامج ىف جردملا دحاوشتلت

 نآرقلإ ىف ةيبولسالا ةرهاظلا هذه ماما ةيميت نبا مامال) فقو
 : ىتآلا وحتلا ىلع اهجلاعو

 لبح. نم هيلا برقأ نحنو « هسسفن هي سوسوت ام ملعنو : هلوقو »
 سوسوي ام نوملعي كلذب نيلكوملا هدنجو هناحبس هنأ ىضتقي « ديرولا

 ةكئالملا نم ءاشي نمو عمسي وهف » نوبتكي مهيدل انلسرو ىلب

 لوق نم ظفلي ام : انه اه لاق امك نوبتكي هلسرف ةباتكلا امأو
 بتكتو ىتوملا ىيحن نحن انا » : ىلاعت لاقو « ديتع بيقر هيدل الا

 هدنتج نال ٠ نحن : هلوقب ةياتكلاب ربخأف « مهراثآو اومدق ام

 ٠ هرمأب نوبتكي

 : هلوق لثم « ديرولا ليح نم هيلا برقأ نحنو » : هلوقف

 دحعبلا ىلإ نيبرقتم هتكئالم تناك امل « مهراثآو اومدق أم بتكت »

 .٠ (١؟2) « كلذ لاق ةرمأب هلمع نوبتكي اوناك امك ةرمأب

 مامالا اينع لكس دق ناك فلؤملا اهل ىدصت ىتلإ ةرهاظلا هذه

 : نيتهج نم هدقن ىذلا لوقلا اذه نم ةيميت نبا مامالا

 نع اهنم تيثأآ ىرخا ةياور دجوت ةياورلا هذه نأ امهادحا وه

 ٠ زاجملا نم نآرقلا ولخي اهيف حرص دمحا مامالا

 (١-١ هل50/١5 ) تاقطعحلا ءامسألا ( ؟؟4)
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 ىف زوجي امم اذه اهانعمف اهتحص ضرف ىلع اهنا : ةيناثلاو

 لقتلاو روبعلا ىنعمي زاوجلا نم ال عشار ديف ةزاجالا نم ىهف ةغللا
 ٠ (118) نوزوحملا هب كسمتي ىذلا

 ىف انه ةيميت نبا مامالا تالواحم نوكذ ن4 لمتحملا نمو

 ريمض ءاج الثم « بتكن » و « نحن » نآي ةقياسلا تفرابعلا جيرخت

 4 هرمأي نوبرقي هلسرو ديعلا نم برقي هللا نال اعمج اهيق ملكتملا

 لمتحملا نم ٠٠ بتكنو نحن : لاق كلذلف هرمأب لامعألا نوبتكي مهنآو-

 تاريبعتلا هذه نع زاجملا عفرل هنم طداهتحا تالواحملا هذه نوكت نأ

 ٠ دمحأ؟ مامالا لوق در ىف لبق نم لعف امك

 ٠ رف ني؟ هل رصاحم وهو ٠ ةيميت نبال مزال زاجملا ناف ناك ايأو
 رمآ  هسقن ةيميت نبا لوق دح ىلعو تاغايصلا هذه ىف هللاف

 :٠ بتاكلا برقتملا هبفن وه هنأك لعجف ةباتكلااب رمآو « برقتلاب

 دنع هتاقالع نم نال ؛ هصفقو هصنب ىلقعلا زاجملا وه اذهو

 بيسلاو « رمآلا ببم ىلا هيف ثدحلا تدسي نأ نييغاليلا

 نم ثدحلا دنسأفق رمآ بهم : مامال! لاق امك انه هللاو ٠ ؟54) رثؤملا

 ! .٠. هيلا امهريغو ةباتكلاو برقتلا

 دقف ٠ زاجملا ريغ غىش كلذ الو « كلذ ريغ ائيش زاجملا سيلو
 ٠ هنم رف اميف ةيميت نب“ مامالا عقو

 نيبهذم  نآلا ىتح  ةيميت نبا مامالل نأ دكؤن نا لمن الو

 ايلمع ايكولس ايهذمو زاجملا هيف ركنإ ايرظن ايلدج ابهذم : زاجملا ىف
 ٠ هيف عازن ال اذهو ٠ زاجملا هيف رقآ

 : ىهيبشتلا زاجملا ليبس ىلع تاليوأت

 عاونأ ىلع: اهب ليثمتلل حلصت ةيميت نبا مامالا تاليوأت

 )5١( ٠ ناميالا رظني (؟؟6)
 ٠ ىلقعلا زاجملا ثحبم حورشلاو لوطملا : ىظني (؟81)
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 2« لسرملا ىوفللا زاجملاو « ىلقحلا زاجملا » ةحبرألا' زاجملا

 ٠ ةيليثمتلا ةراعتمالاو « ةدرفملا ةراعتسالاو

 « لسرملا زاجللا ىلع هتاليوأت قابطنا' ىضم اميف انحضو دقو

 ىلع هتاليوات ضعب قابطنا حضون نأ انيلع ىقيو ىلقعلا زاجملاو
 هظفلب زاجملا ركذي ثيح. حيرصتللاا ىلا حيملتلا نم جرخن مث » ةراحتسالا

 اهركذي مل .ةرح تاريبعتو هراكفا تانب نم ىه تاماقم ىف هانعمو

 ةريخألا ةلوجلا ىهو « رارقالا ليهم ىلع امناو اهيف عازنلا ليبس ىلع
 .٠ ناشلا ليلجلا عوضوملا اذه ىف ةيميت نبا عم

 : ةيليثمتلا ةراعتسالا

 : مامالا لوقي « مهبر نم ىده ىلع كئلوأ » : ىلاعت هلوق ىف

 ةريصبو ةنيبو رونو مهبر نم ىده ىلع اطوناك ال نودتهملاف »

 ٠ (75ا) « مهب طيحت دقو « اهيلع اورقتسا مهل ةئاكم راح

 لوقعم رمأ ىدهلاو » اهيلع اورقتسا مهل ةناكم راص : هلوق لماتف

 : ليلقب اذه لبق هلوق ليلدب ٠ ناكملا : ةناكملا « نم هدارمو ىسح ال

 نكي مل ناو هيلع ءىشلا رقفتسي ام هب داري دق ةناكملاو ناكللاو

 ٠ (؟ا"/ل) « هب طيحي ام هب داري دقو فققسلاك هب اطيحم

 لوقي هيفو ) ىلع د فرحلا ليوأتلا اذه ىلا ةأذه ىذلاو

 رقتسيي ال بلقلا نال ؛ ءالعتسالا فرح اذه ىف لمعتسا دقو 0

 ٠ (؟1الال) « قحلاب انقوم املاع ناك اذا الا تيثي الو

 دقو « نمأ نم هب رعشي امل هيف رقتساف اناكم لزن نم ةروصب قحلاب

 ٠ ؟ال1/* : ريسفتلا قئاقذ (؟؟)
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 ٠ (؟98) ةراعتسالا دح ىلع ليثمتلا

 اعمهيف هللا حدتما ىتلا ةقباسلا ةروصلا نيب مامالا نراق دقو

 : ىلاعت هلوق ىهو « نيباترملل مذ اهيف ةروص نيبو نيدتوملا

 نامطأ ريخ“ هباصا ناف فرح ىلع هللا ديعي نم سانلا نمو »

 « ٠٠ ةرشآآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصا ناو « هب

 : لاقش

 0000 سانلا نمو » : ةيألا ركذ مث 2 مهيف لاق نيذلا فالخي »

 ىداولا فرح.ىلع فقاولاك وه لب ٠ انئمطم ارقتسم اتباث سيئ اذه ناف
 اطقاس ههجو ىلع بلقني دقو ٠ ريخ هباصأ اذا نئمطي دقف هبناج وهو
 . « (١؟9) ىداولا ىف

 بورض رهشأ نم ىه ىتلا ةراعتسالاب حيرص هبش فارتعا اذهو
 هيلا راشأ دق هب هبشملاو ٠ هب هبشملاو هبشملاب رقي اذ وه اهف ٠ زاجملا
 . « ىداولا فرح ىلع فقاولاك » هلوقب. هسفن ةيميت نبا

 كرتيو لاوحالا ضعب ىف هدبعي نم  هناحبس  قحلا هبش دقف
 قلق امكاد وهف « هبْنق نم نكمتي مل ناميالا نال اهضعب ىف هتدايع
 ههجو ىلع ىوهي دق رقتسم ريغ فرط ىلع فقي نم ةروصب برطضم
 . هل مصاع الو

 نوكس ىلع ال مهنيد ىف بارطضاو قلق ىلع مهنوكل لثم اذهف
 . « ()*-0) ةنينأعطو

 )١١8( ةيآلا هذه ريسفت ىف لقعلا داشراو فاشكلا رظني .

 )5؟١( ؟ا/ل 4/4 : ريسفتلا قئاقد .

 ال/ : فاشكلا (؟) .
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 : رفاكلا لثمو نمّؤملا لثم

 .تاملظلاو رونلا اظفل اهيق درو ةريثك عضاوم ميركلا نكرقلا ىف

 لعجيو « هتمحر نم نيلقك مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا »

 ٠ (؟81) « ٠٠ هب نوشمت ارون مكل

 ركذ بقع اذهلو ٠ ةملظلا ديخ رونلا » : هلوقب مامالا اهيلع قلعف

 لالغخلاو عدبلا لهاو رافكلا لامعأي اهيف نينمؤملا لامعأو رونلا
 تاملظ » : هلوق ىلا « ةعيقب بارسك مهلامعأ اورقك نيذلاو » : لاقف

 ٠ (؟"؟)« ٠٠ ضعب قوق اهضحب

 « نيتمؤلا بناج ىف روشلا ىنعم حرشل هنم ةلواحم دعيو
 : لوقي رافكلا بناج ىف تاملظلاو

 لثمو « رونلاب نينمؤملا نأميا لثم برعخ هللا نأ كلذ حضوي »
 ٠و )») ال ةملظلاب رافكلا لامعا

 « امومع زاجملاب لوقلا قرط نم قيرط ليثمتلاو لثملاب رارقالاو
 ىلع ةيقاب اهيف ظافلالا نإ اهنوناقو ٠ ةيليثمتلا وإ ةبكرملا ةراعتسالاو
 .هتادرفم ال مالكلا ةلمج ىف هيبشتلاو لقنلا عقو امناو ةيوغللا اهيتاعم

 امهييف ررق لبق نم نيصن هنع انلقن انئأ ءىراقلا انه ركذآو

 ىتعملا نم فرعلا بسحب ( لثملا ) بكرملاو درفملا ظفللا لقن ١
 ةثيهلا لقثو ( ىزاجملا ) ءىراطلا ىنعملا ئلان درفملا ظفللا ىف ىلصالا

 ) )988ديدحلا : 94 ٠

 5٠ ( ٠ ) رونلا (؟9)
 ٠ 55/85 : قباسلا ردصلا (؟0)
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 ىهو اهيف درو ىتلا ىلوالا ةلاحلا ) هدروم نم لثملا ىف ةيبيكرتلا
 : اهل رصحتال ةفراغ كالاح نم اههداقي اه ىلا اهب يشأ

 اذا هيلا راصي امنا ةيبيكرتل! ةئيهلا وا درفملا ظفللا لقث نا  ؟
 ٠ هيلا لقن امو هنع.لقن ام نيب ةهباشم تدجو

 وأ ادرقم ظفللا هيلا جرخ امو لصالا نيب ةقيقدلا ةقرفتلا
 : مهلوقو خفت كوفواتكوأ كادي : مهلوقي بكرسلل لكم ٍدقو 3 ا

 . « اسؤيأل ديوعلا ىسع 0

 لامعتسالا ذنم هانعمب طيترا ىذلا لوالا هير رقأ امك -ة
 .٠ (4*7) لوالا

 المع رقأ دق ةيميت نبا مامإلا نأ  عازن"الب  هانعم اذهَوأ

 بكرملا ابها ةدرفلا ةراعتسالا ( درفلا زاجملاب اكولسو

 ءازاجم اذهو َِء اراجم أذع ةيعست الآ رجهي ملو ( ةيليكمتلا ةراعتسالا )

 ىف ةراعتسالا ليبس ىلع تعاج ىتلا هتاليوات ضعب ىلا ريشنو
 راشملا نيصنلا لالخ نم اهب لوقلا نم هب هانمزلا م ىلا ةفاغالاب درفللا

 قدص نم دكأتيل ءىراقلا امهيلا عجر ول اذبحو انه : امهيلا .

 اسمب ال هللا ةمحر وه لاق امي انه ههجاون.نحنو هانجتنتما اه.
 هاوس هلاق

 مامالا لاطأ « ٠٠١ ضرالاو تاومسلا رون هللا » رونلا ةيآ ىف

 نأ وهو هب رهج ىأر « ٠٠٠ رون هللا » ةرايعلا هذه ىف هلو ثيدحلا

 « هيلع ضرتعا سانلا ضعب نا : لاك دقو « يون » همقب ىف ىلاعت:ةللا |

 ضراعملا بهذ قلسلا نع تلقن لاوقأ اهثم_ةلدا هضارتغا ىذي نيب مديقو *

 هللا نا : وهو « هيلا انرش' ىذلا ةيميت نبا مامالا بهذم عنمت اهنأ ىلا

 ٠ روت هسقن

 ٠ ةساردلا هذه نم (415) رظنأ (؟4)
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 ضرزاعتي ال فلسلا نع لوقتملا ن١ لاقو هيهذم نع مامالا عفادو
 ٠ طارون هسفن هللا نوك نم وه هيلا بهذ امو

 نع فرصلاو ليوأاتلا دامتعاب ةيوق تارارقا همالك نوضغ ىفو

 ىتأي اميف درونو . ٠ ةراعتسالاب . لوقلا ىلا امتح ىضفللا رهاظلا

 : انه هاتلمجأ ام ةحص ىلع كهاوش

 مامالا لوقي
 رون هللا » : هلوق.ىف نيرسفملا ضعب هلاق ىذلا لوقلا اذه »

 قلاخي الو « انرضي ال : تاومسلا لهإ ىداه : ىأ « ضرالاو تاومسلا

 «: اقاضم اهيف رونلا ركذ ىتلا ةيآلا ريسفت ىف هولاق مهناف - هانلق ام
 ( هضراعم بطاخي ) تخآ تيعدا امك قلطم رون ريسفت ىف هوركذي ملو
 . (؟"ه)6 !؟ اذه نم اذه نيأف . هب ثيدحلا دورو نم

 دري ملو ٠ ضرالاو تاومسلا لهأ ىداه : لاق نيرسفملا ضعب
 رعاظلا نع فرصلاو ىزاجملا ليوأتلب هنم ميلست اذهف لوقلا اذه مامالا

 ٠ ايلقعو ايوغل : نيزاجم ريبعتلا اذه ىف نأ عقاولاو

 « امهنيب ىتلا ةبسانملل ىداهلا ىنعمب رونلا ليوأت ىف : ىوفللاف
 ونيعف ٠ ريخلا ىلع نالديو قيرطلا نافشكي ىداهلاو روذلا نم لكف
 ٠ ىداهلاو روثلا نيب اهنايرجل درفملا ىف ةراعتسا

 لهأ دارملاو ضرالاو تاوعسلا ىلع ةيادهلا عاقيا ىف : ىلقعل او
 نكل « ٠٠ ةيرقلأ لاسأو » : ىلاعت هلوق ريظن ىهف ٠ ضرالاو تاومسلا
 .٠ اته اذه ضر اعي ملو > كنه اذه ضراع مامالا

 : الكاق فدريو

 رالاو تاومسلا لهأ ىداه : فلسلا نم لاق نم لوق مث »

 نأ مهريسفت ىف فلسلا ةداع نم ناف ٠ ارون هّسفن ىف نوكي نأ عئنمي ال

 )١75( ريسفتلا قكاقد : 5/14 .٠
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 « هعاونأ ضعب وأ ءامسالا نم رسفملا ءىشلا تافص ضعب اوركذي

 ٠ (؟75)« اهب ىمسملا تافصلا ةيقب كلذ ىفاني الو

 ديري ام لكو « فلسلا نع القن ىداهلاب رونلا ليوأت رقي اذ وه اهو
 ؛ هسفن ىف رون هللا نأ عنمي ال ١.. تاومسلا له: ىداه مهلوق نأ هلوق
 اركرتو اضعب اوركذ امنإو اوصقتسي مل اولاق ام اولاق نيح فلسلاا نال
 . ريسفتلا ىف مهل ةداع كلتو اضعب

 ناف ليوأتلا اذه نادمتعي ةيميت نباو حلاصلا فلسلا ناك اذاو

 فلسلاف ٠ ةيمستلا الا هولاق ام ىلع دزي مل ازاجم اذه مهعتص ىمسي نم

 ىضر « هيلا قيرطلا ىدهممو ىزاجملا سردلا ىسسؤم نم ةيميت نياو
 ٠ ميظعلا انفلملو هل مزال زاجملاف ضري مل مآ ةيميت نبا مامالا

 : مامالا ةداهشب حيحص ليوأتلا

 ىري وهو « هضراعم ىراج ةيميت نبا نأ مهوتم مهوتي دق نكلو
 1؟ م6. ةيرقلا لاساو » ىف ىأر املثم

 مهو م 53 صو وو دراو نص لكل عطاقلا مامالا لوق هنم هجوالاو هيجوو دراو ضارتعا اذه

 تاومسلا لهأ ىداه - ضرالاو تاومسلا رون: لاق نم لوقف 2

 نأ ضرالاو تاومسلا رون هئوك ىناعم نم ناف ٠ حيحص مالك ضرالاو
 ٠ (7710)« مهل ايداه نوكي

 اذه هلوقب عطق دق مامالا نأ مأ ؟ ددرت وأ كش كلذ دعب ىقبي لهف
 ؟ كوكش نم سفنلا جلاخي ام لك

 ليواتك اذهب ههيبش ىرخأ عضاوم هل نأ ثحبلا اذه ماتخ ىف ريشنو

 ٠ 73/14 : ريسفقتلا قئاقد (؟7)

 ٠ عضوملاو ردصملا سقت (؟*19)
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 ىدؤملا ليوأتلا ىف ةلخاد اهلكو - (774)مالسالاب طارصلاو لدعلاب نازيملا
 هب لقي مل زاجملا نأ : لوقي نم لوقو ٠ درفملا ىف ةراعتسالاب لوقلا ىلا
 درجم دارآ ناو ٠ عوفدم لوق اذهف اهسفن زاجملا ةيلمع دارأ نا فلملا

 انف هرابتعاب هسفن زاجملا لاطبا ىف هيقن ديفي ال ةيمستلا درجمف ةيمستلا
 ٠ ةروص مهنع دراو وهف ٠ نايبلا بعش نم ةبعشو « لوقلا نوئف نم
 : ليق ولو ٠ لطاب هقالطا ىلع ةيمستلا ىفن نأ عم ٠ اليوأت مهيدل فورعمو

 ٠ احيحص كلذ ناكل مهنع ةيمستلا ةرهش ىفن

 ىلا ةيضفملا )١5( تاليوأتلا ضعب ركذ نم اذغرف دق نحن انهو

 اهلقن وأ «(, اهاض اضتراو اهلقن عاوم ةيعيت نيا مامالا لامعأ ىف زاجملا

 ٠ هيلا قوبسم ريغ افانكثتسا وع - اهفئأتسا وأ )2 اهيلا فاضأاو

 هصوصن ركذذ نأ ةيميت ندا مامالا عم انتلوج ماتخ ىف انيلع ىقبو
 ىوقا نم اذهو ٠٠ همالك رح ئفو « احيرص زاجملا اهيف ركذ ىتلا
 ٠ هسقن مامالا هب هجاوي ام ىوقأ وه و مامالإ هب هجاون ام

 : ةيميت نبا لامعأ ىف احيرص زاجملا دورو

 ةأوعد ىف ةيميت نبا مامالا هجاوت أنك ةقياسلا ثحامملا لك ىف

 : نيريبك نيروحم لالخ نم ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا راكنا

 مهققاوم نايبو « ءاملعلا نم ةهريغ لامعأب هتيجاوم : امهدحأ

 ىف انفليو ٠ فيرشلا ثيدحلاو ميكحلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا نم
 رارقا نأ : انلق ول ثيحب « ةضاقتسالاو رتاوتلا دح مهنع قثوملا لقنل“
 اذه ناكل روهمجلا بهذم وه ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا
 ةرابع نع ثحبلا نم دبال نوكيو ٠ عقاولا ريوصتب فاو ريغ لوقلا
 ٠ دارملاب ىفت ىرخا

 .(1؟1/14 ر ريسفتلا قئاقدو ( ريسفتلا مسق ) ىواتفلا عومجم رظني (؟8)
 5 هركذن مك امل ةبستلاب ادج ليلق هانركذ ام نال ؟ ضعب : لوقت (؟9)

 ةقيقد ةعباتمو ٠ صاخ ثحب ىلا جاتحي زاجملا ىلا ةيضفملا هتاليوات ءاصحاو
 ٠ هنع ىضرو هللا همحر بتك ام رثكإ امو « بتك ام لكل
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 ءاملع دنع زاجملا رارقا نإ ةرابعلا كلت نوكت نأ انحرتقا- دق انكو

 , هب رهجلا ىلع رصن ام وه اذهو ٠ عامجالا دح ىلا لصي داكي ةمآلا

 ٠ ليلدو ليلد فلا هل ام زاج اداقتعا هدقتعنو

 تاليواتلا وهف ليلق ليق هنم انغرف ىذلا وهو « ىنئاكلا روجبلا امأ
 لوقتا ىلا  انمتح  ىدؤت ىتلا ةيميت نبا تافنصم ىف اهاندجو.ىتكلا
 * : عاونأ ةثالث اهانعون دقو ٠ زاجملاب

 هاضترا مث « ءالجألا فلسلا ءاملع نم ةريغ نع وه. هلقن عون ©

 ٠ هل ايهذم ناكف

 هسنج نم هيلا فاضا مث فلسلا ءاملع نم هريغ نع هلقن عونو ©

 ٠ هولوقي ملام

 . .دحأ هيلا هقبسي ملو افأنثتسا ليوأتلا هيف وه فئاتسا عونو ©
 ٠ (؟١12) رايتخاو مامالل بهذم وه كلذ لكو

 تازاجملا ىلع قابطنالل تحلص تاليوأتلا. كلت نا انيبو
 : ةيتآلا

 . ىلقعلا زاجملا ©

 ٠ لسرملا ىوقللا.زاجملا ©

 « درفملا ىف ةراعتسالا تناك ءاوس ٠ ىراعتسالا ىوغللا زاجملا ه

 :٠ بيكرتلا ىف تناك وأ
 نبا مامالاو فلسلا نا : تاليواتلا كلت ىلع بيقعتلا ىف انلقو

 ٠ طقف ةيمستلا الا اورجهي ملو نييزاجم مهتاليوأت ىف اوناك ةيميت

 هل ايهذم كلذ راح فئسلا نع لقنلا هدنع حص اذا ةيميت نيأ مامالا )١40(

 ةياورلا ىف نعط هضتري مل ام مهنع درو اذاو ٠ هلقن حص اميق مهشقاني نأ لقو
 - فعضلا ىلا امإو عضولا ىلا اما : لقنلا اًرعو
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 ىوقلا نم ةماردلا هذه ىف ريست انتأ ىلا“ ءىراقلا رظن تفلنو

 زاجملا راكنا ىوعد ةهجاومل ةبمنلاب ىوقألا ىلا

 زاجملا ىركنم زرب'. نع ىزاجملا ليوأتلا توبث نا ىف كش الو
 ٠ مهريغ دنع زاجملا توبث نم جاجتحالا ىف ىوقأ

 ىف ىوقأ هيركنم نع احيرص ىزاجملا لامعتمالا دورو توبثو
 اهومسي نأ نود مهنع ةيزاجملا تاليوأتلا توبث نم مهيلع جاجتحالا

 ٠ ازاخم

 رضانع نم رصنع ىودقا ىلع نولتبقم نآلا اننأ اذه ىنعمو

 زاجملا ءادعأ ىدعأ وهو « ةيميت نبا مامالا نإ تابثا وهو « ةهجاوملا

 المع ةانغمو همساب همالك رج ىق هزركذو زاجللاي رقأ دق « ارظنو الدج

 وهو. 2 نيركتملا ىلع جاجتحالا ىف ىوقا  هرودي وهو ٠ اكولسو
 نأ لاخا الو « مهنع ةيزاجملا تاليوأتلا دورو تويذ نم « مهدئار

 : نإيبلا ىف نآلا دخأنلو ٠ اذه ىف انفلاخي افصنم

 !؟ ىظفل عازن هيركنمو زاجملا ىّروجم نيب عازنلا

 : امهدحإ لاقق لالغلا نم ةبص ايار نينثا نيب ىرج افالتخإ نا ول
 « لاق امب امهنم لك كسمتو « رياذه : لاقف ىناثلا هيلع ركذنأو حمق اذه
 ناكل ناقداص امتتأ وأ قداص تثنأ : امينم لكل لاقل رخآ ىلا امكتحا مث

 « ىظفل عازنلا نأ اهلاثمأو ةيضقلا هذه ىف لاقيو « امهلثم اقداص مكحلا

 لهجو امسا فرع امهنم لك نكلو « نيتئاحلا ىف دحاو. ىمسملا نأل
 فالخلاف ٠ حمقلا وه ربلا ىمسمو ريلا وه حمقلا .ىمسمف , ىناثلا
 - نولوقي امك لئاط ىلا ىدؤي ال ىظفللا

 اذه : رخآلا لاقو « حمق اذه : امهدحآ لاق ول ام فالخب اذهو

 دحأو ٠ اهسقن .ةقيقحلا ىلا ظفللا ةرئاد نم عازنلا جرخ دقف ريعش

 رخآ ائيش هيلأ راشملا ناك نأ نابذاك امه وأ بذاك رخآلاو قداص نيطاقلا

 ٠ ريعشلا ريغو « حمقلا ريغ



 هه م6158

 هيزوجمو زاجملا ىركنم نيب عازنلا ىلع ةركفلا هذه قيبطتو
 ىظفل ريغ امهنيب فالخلا نأ ليق اذاف ٠ هيقث فالتخاب هلولدم فلتخي

 رظن ةهجو نع ايرذج افالتخا فلتخت نيعنالا رظن ىتهجو ناف
 ىأ ىلع نيعناملا دنع نآرقلا ىف الو ةغللا ىف زاجم الف ٠ نيزوجملا
 .٠ هوجولا نم هجو

 نكلو « نيعناملا دنع دوجوم زاجملاف ىظفل عازنلا' نا ليق اذاو

 ريغ رخآ مما تحت نكلو دوجووم ىمسملا نآل ٠ هظفلو همساب ال هانعمب

 ريغ  ذئنيح  نيزوجملاو نيعناملا نيب فالخلا نوكيو اعبط زاجملا مسا
 ٠ ىظفل عازن هنآل ؛ لئاط ىلا دوم

 ىعنام نم دح+ لوقي نأ عقوتملا نم نكي مل لوقنف اذه ررقت اذا
 نيركنملا نآل « ىظفل عازن هيزوجمو هيعنام نيب عازنلا نا زاجملا
 !؟ نيركنم ريغ نونوكي ذئنيح

 ىركنم ماما -_ قحي وه مامأ نم ةرابعلا هذه ردصت نيحو

 . ريدقتو نزو ىاو « ريدقتو نزو اهرودصل نوكي زاجملا

 نب دمحا سايعلا ىبأ ريبكلا مامالا نم ةرابعلا هذه تردص دقف

 دوطحت مث ٠ نآلا ةيميت نبال مالكلا كرتنو ٠ ةيميت نب ميلحلا دبع

 : مالكلا هنع ءىيني امب هيلع بيقعت ك0

 : هللا همحر مامالا لوقي

 سانلا ضعب نأ ةهج نم (؟١5) ١ذه لثم ىف أشنت ةهبشلاو »
 : لوقي ناسنالا نأ كلذ لاثم : ديقملاو مالكلا نم قلطملا نيب قرفي ال

 ةيؤرلا ةذ هو ٠ ةطساو ريب هآر اذا لالهلاو رمقلاو سمشلا تيأر

 نآرقلا ءارق نم هعمسن ىذلأ أ : لوقي نم ىلا انه ريشي فلؤلا ١51(

 نع لصقنا هللا مالك نأ : لوقي وأ, ٠ هظافلأو هتوص ىنعي  هسفن هللا مالك وه
 ميدق نآرقلا هب بتكي ىذلا دادملا نا لوقي وأ « ءارقلا ىف لحو هللا تاذ
 - ( ”.ال/7 ) ريسفتلا قئاقد رظنا خلا ٠٠١ ىلزا
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 : هلوق قلطأ اذاف - ةديفم ةيؤر هذهف ةآرم وا ءام ىف هاري دقو ٠ ةقلطملا
 تيأر دقل : لاق اذاو ٠ قلطملا ظفللا موهفم ىلع لمح هتيار ام وأ هتيأر
 فلتخي ظفللاو ٠ دييقتلا عم حيحم مالك وهغ ةآرملا وا ءاملا ىف سمشلا
 طرشلاك هانعم ريغي ام مالكلاب لصو اذاغ ٠ دييقتلاو قاللدالاب هانعم

 الا ةنسإ فلأ » : هلوقك ةلصتملا تاصيصختلا نم امهوحنو ءانثتسالاو

 ةنسس نيسمخو ةثئامعست ىلع الاد عومجملا اذه ناك « اماع نيسمخ

 زاجم اذه نا : لاق نمو ٠ نيملسملا ريهامج دنع ةقيقحلا قيرطب
 نرتقي امو ٠ هعضوم ريع ىف لمعتسي مل عومجملا اذه ناف ٠ طلغ دقف
 ٠ مالكلا مامت نم ىه ةعوضوملا ةيظفللا نئارقلا نم ظفلتاب

 امهموهفم ىفن زوجي الو « نيينعم اهعم مالكلا لمتحي ال اذهلو
 لكئاقلإ لوك نأ عم « عاجشلا لجرلا ىف دسآلا ظفل لامعتسا فالخب

 ركذأ نم دنتسم وهو ٠ ىظفل عازن زاجم اذهو « ةقيقح ظفللا اذه
 ٠ (؟5:5) « ٠.. نآرقلا ىف وأ ةنللا ىف زاجملا

 : نايبو بيقعت

 فقت نأ  نآلا  انرثآ ةيميت نيل مامالل لماك صن نم ءزج اذه

 : ىهو ٠ رثآلا ةميظع دعاوش هيف انل نآل « هنم ردقملا اذه ىلع

 : قالطالاو عيضولاب حيرصلا رارقالا : الوا

 ةيميك نيأ مامالا نأ انف رع مدقت اميف نأب مي دركلا عى راقلا ركذاو

 ٠ دويقلا نم لاخ مالك دجوي نأ ركنيو ٠ لوآلا ىوغللا عضولا ركني
 دبال كيفما مالكلا لك نأ لوقيو مالكلا ىف قالطالا ركني قدأ ةرابعبو

 ٠ ادبا دويقلا نم اقلطم مالك دجوي الو « دييقتلا نم هيف

 ىار هنآل ؟ هتامدقم لاطباب زاجملا لاطبأ  انلق امك  هدارمو

 ٠ ( ١٠م/ ) ريسفتلا قئاقد (5١؟)

 ( يح  زاجملا ه6 )
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 ةقالع هل عضو ام ريغ ىف لمعتسملا ظفللا هنأ : نولوقي زاجملا ىزوجم
 ىح ةقيقحلا نا : نوئوقيو ٠ ىلعألا ىنعملا ةمار' نم ةعن ام هنيرق عع

 ركنا ىلا ةيميت نبا مامالا همعف ٠ قالطالا دنع نهذللت ردايتملا ىنعملا

 0 (؟غ؟) هنسفذ زاجملا راكذا هيلع بترو قالطالا راكنا ىلاو عضوملا

 ىندأ لمتحت ال ةحضاو تارابع ىفو ةحارص رقي اذ وه اه مت
 0 قالطالاو عضولا امعو كانه هركنا اعبي سيل

 ةفرعم مدع ىلأ هللا مالك ديدحت ىف اطخإ نم أطخ عجرا دقو

 لق دقف « تيقملا مالكلاو « قلطملا مللكلا نيب قورقلا نيثطخملا

 : فرحلاب

 قرفي ال سانلا ضعب نا ةهج نم اذه لثم ىف أشنت ةهبشلاو »
 ٠٠ « ٠ ديقملاو مالكلا نم قلطملا نيب

 ٠ « دييقتلاو قالطالاب هانعم فلتخي ظفللاو » : لوقي مث
 !؟ حيحصلا وه مامالا ىبهذم ىأ : لعاستن نأ انفح نمو

 !؟ « ناميالا » هباتك ىق امك قالطالاو عضولا راكنا

 !؟ انه همالك ىف امك قالطالاو عيضولاي رارقالا م'
 :ىتاي ام انليلدو «٠ حيحصلا وه انه هركذ ىذلا نا : باوجلاأو

 دقف ناميالا باتك ىف هنم افقوم ىوقا انه  مامالا ىأ  هتا ب
 ٠ ركنت ال قئاقح ىلإ دنتسما

 لاتحاف ليلد هفعمي مل لداجم درجم ناكف ناميالا هباتك ىف أم'

 ٠ ليحلا عفذت الو لاتحا مث

 ءاملع بهذم عم قفتي قالطالاو عضولاب رارقالا ىف هبهذم نا ه

 ٠ عبات الو

 فو ٠٠ ناعم نم هب ىحوت امو ٠ ةيوقللا صوصنلا عقاو نا و

 ناميالا هياتك ىف قالطالاو عضولا . راكنا ىف مامالا مالك رظنا (؟١4)

 ء( 6و
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 هنعق هنأو قالطالا دوجو ىدع دهش ربكأل يع لمأتساو رظنلاب كردي
 . تاروصتلاو ىناعلا فظخت امهاده ىلعو « دييقتلا

 :.لاثملاب ةصاخ ةشقانخاو زاجملاب رارقالا : ايناث

 :ةيعيت نبا مامالا نع اهانلقن ىتل“ ةرقفلا هذه ىلع غنطي نم نا
 . عضوللا اذه ريغ ىف زاجملا راكتا ىف هبعذمب قباس ملع هل نكي ملو
 زاجللا ىركنم نم مامالا نأ ىلإ ديعب نم الو بيرق نم ال ىدتهي ال
 . زاجملا ىزوجم نم مامالا نأ كث هجلاخي ال اينيقي اكاردا كردأل لب
 نيسمخ الا ةنس فلا » : لاثملا صوصخ- ىف ةثقاتم وه امنا هعازن :نآو
 . « اماع

 ةنالد ( ءانكتسالاب صصخملا ماعلا ) عومجملا ذه ةلالد.له
 ؟ ةيزاجم مأ ةيقيقح

 نم امأ. ٠ نيملسمملا ريهامج دنع ةيقيقح ةلالد اهنا لوقي وه
 : ىتأي امب لوقلا اذه دري مامالا ناف ةيزاجم اهنا : لوقي

 ٠ هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لامعتلا وه زاجملا نا ه
 ٠ هل عضو ام ريغ ىف لععتسي من عومجملا اذه ناو و

 ءجشل' ىف دمأ لامعتسا امأ ٠ ةقيقح لب زاجم ريغ وهف نذا و
 ٠ عازن الب زاجعف

 ىف عزان امناو ٠ نئاك ريغ مأ نثاك زاجملا ىف عزاني مل هنأ : لجأ
 ليلد بلطي ليف .٠ ةقيفح هنأب عطقد .٠ زاجم مأ ةقيقح وهأ لاثملا اذه

 !؟ زاجملا ىزوجم نم ناك ةيميت نبا مامالا نإ ىلع اذه نم ىوقأ

 : ىظفل نيزيحملاو نيعناملا نيب عازنلا : اثلاث

 . ىظفل نيقيرفلا نيب عازنلا نأ ىلا ةرقفلا ةياهن ئف ىهتني مث
 ةركفلا لوصأو عوضوملا سمي ال ىظفللا عازنلا نأ لبق نم انفرع دقو



 بم 6"

 فرتعي نيحو ٠ هتحت لكاط ال : نولوقي امك وهو ٠ ظفللاب قلعتي امناو
 هل فارتعالا اذه نا يدان انه عازنلا نأب ةيميت نيا مامالا

 راكنا هنم ادب ناو طق زاجملل اجهملل راكذا هنم دبي مل ثيح همالك نم هرربيام

 . عوضوملا لصأب طق اهأ ةلمص ال ةيونأث ةلأسم هذهف ٠ هيف ةيألا لوخد

 ضيفتلا ىلع ىرخأ ةرابع ةيميت نبا مامالل نأ انه هبنن ةنامأللو
 ٠ ىظفل نيقيرفلا نيب عازنلا نأ ىلا اهيف بهذ ىتلا ةرابعلا هذه نم

 اذه سفن : لاقي لب ٠ ايظفل هيف عازنلإ سيلو » : ىع ةرابعلا كنتو

 اذه زيمتي ال لطاب ( زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت ىأ ) ميسقتلا
 ٠ ةلطاب قورغ اهنأ نيبت قورف نم هنوركذي ام ناك اذهلو 2« اذه نع
 ٠ (؟11) « ىتاثلا هنطيأ اقرف مهضعب ركذ املكو

 ىلا بهذيف دوعي مث « كانه ىظفل عازنلا نأب رقي هنأ ىرت تنأف

 ةيامن ىف هنع راذتعالا دنع هركذنس ببس اذهلو ٠ ىظفلب سيل هنأ

 ٠ هللا ءاش نا هب صاخلإ ثحبملا

 : صنلا نم ىناثلا ءزجلا

 : هللا همحر لوقي صنلا ةيقب ىف

 ملو ةمكالاو فلسلا نم دحا  زاجملا ىنعي اذهب قطني ملو 02

 دمحأ مامالا مالك ىف الا ةمثألا نم دح! مالك ىف زاجملا ظفل فرعي
 ةقدانزلا ىلع درلا ىف هبتك اميف لاق هناف  لبنح ن دا ىنعي

 اقلطم كلذ لاق نم لواو ٠ نآرقلا ززجم نم اذه « ةيمهجلاو
 مث ٠ نآرقلا زاجم ىف هفنص ىذلا هباتك ىف ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ
 قتشم ٠ وهف غوسيو ةغللا ىف زوجي امم : نيلوآلا دنع ناك اذه نا

 نم ريثكو زئاجو مزال دقع : ءاهقفلا لوقي امك ززاوجلا نم مهدنع
 ىلا ةقيقحلا ىنعم نم روبعلا وه ىذلا زاوجلا نم هلعج نيرخآأتتملا
 ريصي ىتح رهتشيو عيشي دق زاجملا نأ بير ال هنا مث « زاجملا ىنعم
 . (؟405) « ةقيقح

 .ا1.و : ناميالل (؟؛)
 . ؟”.م/ : ريسفتلا قئاقد (؟50)



 هم 855

 : ناسيبو بيقعت

 نع فلؤملا اهركذ ىلا ةرايعلا' نأ ىلا الوأ هبنن نأ ىغيني

 زاجم نم اذه » : لاق ريسفتلا قئاقد ىفف : اهيف هلقن فلتخا دمحل مامال'
 ٠ (؟8١؛5) « ةغللا راجم نم اذه : لاق هريغ ىفو « نآرقلا

 مامالا ريغ نال « ةكهللا راجم نم » هنأ باوصلا: ىلا برقألاو

 ٠ اماع ايوغل اريسفت ناك اهريسفت نالو اذكه اهلقن

 «فلسلا نع دورولا ىفن نم انه هركذ ام ةشقاتم ىلا ةجاح الو
 . فلملا نع زاجملا درورو ىلع ةلدألا تارشع ىضم اميف انمقأ دقف
 ٠ ةحارص اماو اليوأت اما

 : هلوق انه هيلع زكرن نأ كيرن ىذلاو

 « ةقيقح ريصي ىتح رهتشيو عيشي دق زاجملا نأ بير ال هنأ مك »
 ىلع ملكتي هيرقم نع درت امناو زاجملا ركنم ىلع درت ال ةرابعلا هذهف
 غيصلا نم ادج ريثكف ةحيحص ةرابع ىهو ٠ هروصو هتاقرصت ضعب
 ازاجم لصحألا ىف تناك هيف تلمعتسا اميف ةقيقح نآلا اهربتعن ىتلا
 . ةقيقح تراصو ىزاجملا اهلصأ ىسونتف اهلامعتسا رثك مث

 « الوزن ةفايضلا ةيمست هسفن ةيميت نبا مامالا دنع كلذ نمو

 وهو مامالا ىلا عمستو ٠ لكؤي امم فيضلل مدقي ام ةفايضلاب ىنعنو
 لزذف » : ىلاعت لاك ٠٠ لكؤي ام ىلع قلطي امنا لزنلا ناف » : لوقي

 ايكار نوكي فيضلا نأ ةداعلا نال ؛ الزن تيمم ةفايضلاو « ميمح نم

 الوزن ( ةفايضلا ) تيمسف « هيف ةفايضب هيلا ىتؤي ناكم ىف لزنيف
 ٠ (؟517) « هلوزن لجل

 , بلاغلا وأ ٠ ناك ام رابتعا هتقالع لسرم زاجم اذهو : لوقا

 ٠ ( م5) ناميالا (ءئدر

 ٠ ىواتفلا عومجم نمغ ( ١07/1١ ) هللا مالك نآرقلا : رظنا (؟ءا)
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 راص ىذلا رهتشملا زاجملا نم اذهو ٠ ايشام وأ ابكار فيضلا ءاج ءاوس
 ةيادهلاو نامعيالا ىف روذلا لامعتسا هنمو ٠ ةقيقحلاك وأ ةقيقح

 دجملاو ةنيعظلاو « لهجلاو لالضئاو رفكلا ىف تاملظللو « ملعلاو
 ةرهشلاو لامعتسالا ةرثكب تراص لصآلا ىف تازاجم هذه لكف ٠ فرشلاو
 نم نأ ىهو صنلا اذه ىف اهلوقن ةريخآ ةملكو قئاقحلاك وأ قئاقح

 هيف ىكحي وه امناو « زاجملا ركني ةيميت نبا نأ متشي ال هيلع علطي
 ٠ نيركنللا ليلد هبش وأ ليلد ركذيو عنملا وهو عهيار

 صنخنلا تالالد نم اخ 8 | حجرأف ؟ ةالخلا اذه نم وه نيا امأ

 ٠ نيركنملا ىلا هنم اليم رهظأ نيزوجملا ىلا هنأ همفن

 : زاجملا ىلع تافصلا نولمحي ال فلسلا

 هانعمو هظفلب احيرص زاجملا اهيف مامالا ركذ ىتلا عضاوملا نمو
 بهذم قيقحت ىف رمع ىبأ نع هلقن ام راكناب هيلع بقعي نا نود
 ىلع اهنوقبي مأ ايزاجم اليوأت اهنولوؤي مه له « هللا تافصيىف قلنملا
 : لوقي كلذ ىفو ؟ ليوأت نود ةيؤغللا قئاقحلا

 تافصلاب رارقالا ىلع نوعمجم ةتسعلا لهأ : رمع ويأ لاق »

 ةقيقحلا ىلع ايلمحو « اهب ناميالاو « ةنسلاو نآرقلا ىف اهلك ةدراولا

 . (؟4م4) « ٠.٠ نوفيكي ال مهنأ الآ زاجملا ىلع ال

 : ديفي هرصق ىلع صنلا اذه

 ملت مهناو ٠ زاجملاو ةقيقحلا نوفرعُي اوناك فلسلا ءاملع نأ ©

 ٠ ميسقتلا اذه ىف اوعزاني :

 ىلع هللا تافص لمح اوفن زاجملاو ةقيقحلل مهتفرعم عم مهنا ه
 ٠ فييكتلا نع كاسمالا عم ةقيقحلا ىلع اهولمحو زاجملا

 ( ؟١01/» ) فلسلا داقتعا لمحم (7:54)
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 تاقس لوحس عازتلا نال ؛ ةيميخ نبأ مامالل ىلع ةجح لقذلا اذهو

 وأ نوكي زاجملا لصا ىف جزتلا ريغ زاجم مآ ةقيقح ىه له هللا
 ليوأتف ةيعرفلا تافالخلا ىلع لوعي ال ةماردلا ةذه جهنمو . نوعي ال

 ٠ هيف نحن ام ريغ ىرخأ ةيضضق اهليوأت مدعو زاجملا ىلع تافصلا

 : زاجملاو ةقيقحلا تالالد لهج نم ىلع عينشتلا
 نم ناك ةيميت نبا مامالا نأب عطقت ىتلا ةمهملا صوصنلا نمو

 ؛ترخأت وأ راكنالا ىلع تمدقت هتايح نم ام ةلحرم ىف زاجملا ىزوجم
 هقاس دقو « ليلق دعب هركذنس ىذلا صنلا « راكنالا ةلحرم تللخت وأ
 برعلا ةنس لهجو « ىوغللا عفولا تالولدم لهج نم ىلع درلا ىف

 : هلوق ءاج اذه ىفو ٠ ظافلالا نم اهدارمو اهنايب ىف

 : تلاق اذاف .٠ هيلا هتفاضا انم ناسنالل تعضو امئأ برعلا ناف »
 هب صخي امف ٠ ةتعحرو هتداراو « هلمعو همالكو « ةرصيو دبعلا عم

 1 ٠ ديعلا صضئاخخ كلذ لوانتي

 ٠ هدمحرو هتداراو 3 هملعو همالكو 2( هرصنو هللا عمس ليق اذا

 نم ءىش كلذ ىف لخدي ال « برلا هب صخي امل الوانتع اذه م ناك

 اذا شرعلا ىلع هللا ءاوتسا ىتعي ءاوتسالا اذه نأ نظ نعش

 هحخ دق صنلا نوك عم نيقولخملا تافص نم اثيش لوانتي ةقيقح ناك
 ةقيقحلا ةفرعمو ؛ تاسفللا تالالدب ادج الهاج ناك هللاب
 ٠ (؟59)(« زاجملاو

 : صنلا اذسه عم ةفقو

 صنلا اذه 'رقي نيح همهو ىف عقي ىذلا نم - كبرب - ىن لق
 !؟ زاجملل اركنم ناك ةيميت نبا مامالإ نأ

 - 1( ؟١٠م/ه ) فلسلا داقتعا (؟:و)ر



 - ما[ل9-

 لهاجلا ىلع مامالا عنشي فيكف الاو ٠ اعطق دراو ريغ لامتحا اذه

 ٠ زاجملا تالالدو ةقيقحلا تالالدب لهاجلا « تاغللا تالالدب

 مييقتلاب مانا ميلست ىلع ةلدالا الا عطقأ نم صنلا اذه نأ بير ال

 ٠ روظحملا ىف عقو ا اميلهج نمو امهنم

 0 مامالا عم انفالتخا

 اوعضو امل برعلا نأ ىلا ةيميت نبا مامالا بهذ مدقتملا صنلا ىف

 هنوعضي ام نيب !وقرف اهنم مهل ةدوصقملا ىناعملا ىلع ةلالدلل ظافلالا
 اذاف ٠ هب ةقثكال تافص نم هلل هنوعضي ام نيبو « تاقص نم ناسنالت

 ناف هتمحرو هتداراو « هملعو همالكو « هرصيو ناسنالا عمس اولاق
 هللا عمس اولاقف هلل! ىلا اهوفاضا اذا فلتخت ظافلالا هذه تالالد

 - هتمحرو هتدأراو © هملعو همالكو 2« هرصيو

 ىلع نالق ىوتسا اولافف 3 ىلا فيضأ اذا ءاوتسالا كلذكو

 ليق دقو ٠ شرعلا ىلع هللا ىوتسا : ليق اذا هانعم فلتخي ريرسلا
 . اذهو ادع

 فاضت ام بمحب ظافلالا هذهل ةلالدلا فالتخا نم مامالا دارمو
 دارملاو - الثم مكحلا ش رع ىلع نالف ىوتسا : اولاق اذا بريعلا نا هيلا

 مسج ةسامم نم ناسنالاب صاخلا ىقيقحلا سولجلا اودارأ ىسركلا هب

 اصاخ ءاوتسا اودارا شرعلا ىلع هللا ىوتسا : اولاق اذا مهناو
 فيكملا ناسنالا ءاوتسال لثامم ريغو « ةصوصخم ةيفيكب فيكم ريغ هب
 , رصبلاو عمسلاو « ملعلاو مالكلا ىف لاقي اذه لثمو فورعملا
 ةّيشحلا' ةقرلا اودار؟ ناسنالا ةمحر : اولاق اذا الثمف ةمحرلاو ةدارالاو
 ريغ هب اقثال ىنعم !ودارأ هللا ةمحر : : اولاق اذاو بلقلا ىرتعت ىتلا



 - ملال ب

 . )90١0( اذكهو هقلخ تافصل لئامم

 ةركفلا هذه دقن

 ةيميت نبا مامالا اهيلع ىراجي ادحأ نأ. دقتعاا ال ىوعدلا هذهو
 دقتعن اميف اهنال ؛ عوبتم الو هل عبات ال اهيف ىدحوأ اوهف ٠ هللا همحر

 ابهدر ىلع ةلدا ةدع انيدل لب ٠ ليلد ىلع موقي ال ىلدج ضارتفا
 ٠ ةلطاب ىوعد اهنا لاقل ىتأيس امب سحأل دق ناك ول هسفن مامالاو
 : ىه ىوعدلا هذه در ةلدأو

 « مهتغل هيف برعلا عضو ىذا نمزلا ةفرعمب ماتلا لهجلا : الو
 هدعب عضولا عباتت ءاج مث الوأ عضو ىذلا ردقلا امو « عضولا ةيفيكو
 ةقيقد تاليصفت ىف ضوخن نأ انل سيلف قئاقحلا هذه لهجن انمد امو
 ىلع ةلومحم لاجملا اذه ىف ضورفلا مظعمو « عضاولل اهوزعت ادج
 - لامعتسالا دارطاو عقاولا نم دهاوش هل ناك ام الا نيمختلا

 اوعضو نيح برعلا؛ ناكل ةحيحص ىوعدلا هذه تناك ول : ايناث
 ةجرد ىلا ديحوتلا ةديقعي سانلا فرعأ ةقيحسلا نامزآلا ىف مهتغل
 شرعلا ىلع هللا ءاوتما نأ محقلا ىف ةبراضلا بقحلا كلت نم ااوفرع مهنا
 زوكث الأ ىتح هوحنو ريرس ىلع ناسنالا ءاوتسال ارياغم نوكي نا ىغبني
 . هقلخ تافص نيبو هالع ىف لج ىرايلا تافص نيب ةهباشم كانه

 اوقبس دق برعلا نوكي هللا ىف داقتعالا ىف ادج ةيقار ةلحرم هذهو
 ؟ نذا مالسالا هعنص ىذلا امق ٠ اهريدصتو اهكاردا ىف ىحولاو مالسالا

 ىقارلا حيحصلا داقتعالا نم ةياثملا هذهب برعلا ناك ولو : اثلاث
 رصع مهرصع ىمس الو « لوزتلا لبق نيلاض نآرقلا مهامس امل هللا ىق

 ىمس املو « ةيلهاجلا ةيمح مهتافرصت ىمس املو « ىلوآلا ةيلهاجلا
 نم مهجرخيل هلو سر لسرأ املو ؟ امالظو الهجو ارفكو اتوم مهكولس
 . ميركلا نآرقلإ قطن اذه لكبو ؟ روذلا ىلا تاملظنا

 مهيكزيو هتايإ مهيلع وذتي مهنم الوسر نييمآلا ىف ثعب ىذلا' وه »

 داقتعا ئف.هيتك ام-ىلع علطي نمو ةركفلا هذهي جهللا نم مامالا' رثكأ (100)
 - لوقن ام قدص هل نيبتي فلسلا



 ب مالك

 -(7801) « نيبم لالض ىفل لبق نم اوناك ناو ةمكحلاو باتكلا مهعلعيو
 رونلا ىلا تاملظلا نم سائلا جرخنل كيلا هانلزنا باتك 2 : لاعو

 ٠ (؟9619) « ديمحلا زيزعلا طارص ىلا مهير نذاب

 ةيمح ةيمحلا مهيولق ىف اورفك نيذلا لعج ذا » : لاقو

 جربت نجربت الو نكتويب ىف نرقو » : لاقو (؟95) « ٠٠ ةيلهاجلا
 :ىئف مهفصو اذه موق ىه لاقي فيكف ٠٠ «)١54( ٠ ىلوآلا ةيلهاجلا
 « ىقارلا ديرفلا طمنلا اذه ىلع هللا ةفرعم ىلا اودته' مهنأ نآرقلا
 ٠ !؟.. ناثوأو ماتصأ ةدبعو الالض اوناك دقو

 امنا هللا تافص ىف ثحبلا نأ رتاوتلا فورعملا نم : اعيبلر

 نرقلا دعب مالمالا لظ ىف لوصالاو مالكلا ءاملعو قرفلا نيب شن
 تافصو هللا تافص نيب ةقيقدلا تاقرخغتلا هذه نأو . ىرجهلا لوألا
 شاقتلا كلذ ةرمث ىه امنأ اهب ةقلعتملا ةينقلا تاحلطصملاو « هقلح

 برعلا ىلا اذه ةبسنق ٠ هئاملعو مالكلا قرف نيب رمتسملا لدجلاو
 لهف الاو ؟١ هيف فزاجم لوق خيراتلا لبق ام روصع ىف ادج ءامدقلا
 هذه اوعضو نيذلا مه ءامدقلا برعلا نأ ةيميت نبا مامالا دقتعي

 . تاحلط صملا

 لاح رودقملاب ةردقملا قلعت « ثداح ىزيجنت « ميدق ىحولص ه

 : هللا ءاممأ اوعضو نيذلا مه لهو هلعف

 - ريبخلا  ميلعلا  ميكحلا نطابلا  رهاظلا  رخآلا لوألا

  دعصلا  دحألا  ىوقلا  قحلا ىلوملا  فيطللا ميركلا . ليلجلا
 ٠ حل! .. روصملا  ثعابلا

 لوصا نم هررق اميف مالسالا ناكل كلّدك اوناك برعلا نأ حص ول

 )١5١( ع" : ةعمجلا .٠

 ميحهاريا (؟82؟) :٠.١

 ٠ 55 حتقلا (؟هن)

 . اخ بازحالا 05(



 - هالو

 0 مه هنولوقي اوناك ام هيلع قدحلو 2 مهنم اراعتنمم كولمو عورفو

 !؟ اليصأو ةركب هيلع ىهف اهبتتكأ نيلوالا ريطاسأ

 قحلل ابحم هانفرع دقو « ةلمرلا حيرلا نم هنع ةءازبلا ىلا عرسا ناكن بتكي وهو ريذاحملا هذهي سحأ ةيميت نب' مامالا نأ ول ىنيقيو
 ٠ هنع بذلاو هتشيب ةيامح ىلع !رويغ « هترصن ىف ىلبتم هنع اعفادم
 . تاقرافملا هذه لك ىلع هلمح الم هنع انراذتعا ىف فشكن فوسو

 كولس مهل ناك برعلا ن؛ : بتك ام ةمالس نع عافدلا ىف ليق اذاو
 نال ؛ ةدودرم ىوعد هذه انلق « مهتخل هل اوعضو امل ةفلاخم تاءدقتعمو

 نيما لجسمو « نيملكتملا ةايح اهيلع سكعنت ىتلا ةآرملا ىه ةغللا
 !؟'. نوعنصي اوناك ام قئاقدو مهتراصجب

 ريغ ىف هركنا دق ناكو « عضولاب رارقالا قباسلا صنلا نمضت دقو
 ْ مدنقت امك عضوملا اذه

 : ةلثاملا ىضتقي ال ةقيقحلا ىلع هللا تافص لمح

 نئلع اهئاقباو تافصلا ليوأت عنم ىف هبهذم نع مامالا عفاديو
 « ةلئامم هنم مزلي ال ةقيقحلا ىلع اهءاقيا نأ ىلا بهذيو « ةقيقحلا
 ىزاجملا ليوأتلا ىلع اهنمح هلجأ نم ىذلا ببسلا وهو « .ثداوحلل هللا
 زاجملاو ةقيقحلا هيف ركذي اصن دروي ءانثالا هذه ىفو ٠ اهلمح. نم
 ىف هعوقو ىف اعزانم سيل هب رقم هنا ءىبني جهنم ىلع حيرصلا همساب
 ٠ اهضوصخي تافصلا ىف هعوقو ىف عزان ناو مالكلا
 : هلوق اذهو

 زاجملاو ةقيقحلا بابسأ ىف امهيواست عم ةفصو ةفص نيب قرف نمو »
 ضعبب نمآ نمل اهباشم « هيهذم ىف اتفاهتم « هئوق ىف اضقانتم ناك
 . (؟05)« ضعبب رفكو باتكلا

 - ؟9١/ه : تافصلاو ءامسآلا (؟00)



 مم م9[

 : زاسجملاو كرتشملا ريغ ءىطاوتملا

 ةثطاوتملا ءامسألا نيب قرفي وهو ةهاتعمو هظفلي راجملا ركذيو

 ةركفلا هذه قبطيو ٠ ةيزاجملا ءامسالاو « كارتشا اهيف ىتلا ءامسألاو

 : ىلاعت هلوق ىلع

 اذا عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأاسس اذأو

 : هلوق اذهو ٠ (؟01) « ٠٠ ناعد

 ٠ ءاعدلا ىعون لوانتي ( ةيآلا ركذي مث ) هلوقف اذه ىلعو »
 هييشأ : ليقو ٠ ىنلأس اذا هيطع! : ليق ٠ ةيآها ترسف امهنم لكبو
 ظفالا لامعتسا نم اذه سيلو ٠ نامزالتم نالوقلاو ٠ ىئندبع اذا
 ٠ هزاجمو هتقيقح ىف ظفللا لامعتما وأ « انمهيلك هيينعم ىف كرتشملا
 . (؟0ه1/)« اعيمج- نيرمالل ةنمضتملا هتقيقح ىف هلامعتسم! اذه لي

 « كرتشلااب هرارقاك .- انه  زاجملاو ةقيقحلاب فلؤملا رارقا نا

 نم اهيف ءاعدلا ظفلف ةيآلاب صاخ عازذلا امناو طق هيف عزاني مل وهو
 ٠ كارتشا الو هيف زاجم ال ةثطاوتملا ءامسألا

 : زاجم الو ةقيقح ال دمعلاب ءاوتسالا ريسفت

 ىوتسا مث » : ىلاعت هلوق ريمفت ىف لاق نم لوق مامالا لوانتيو
 . « ٠٠ ناخد ىهو ءامسلا ىلا

 نوكي نا مامالا ركنأف ٠ اهقلخ ىلأ دصقو دمع ىتعمب ىوتسا نأ
 : هدر ىف لاق مث ريسفتلا اذه ىلع اسيقم شرعلا ىلع ءاوتسإلا

 نوكي فيكف تاوم سلا قلخ. ليق اقولخم ش رعلا ناك اذاف »
 ىوتسا نا : ةغللا ىف فرعي اذه ناك ول ٠ هل هقلخ ىلا هدمع هؤاوتسا

 .ا45 : ةرقبلا (7605)

 ٠64/9 .٠ : ريسقتلا قئاقد (؟01/)



 هه مروا لع

 : ةقللا ىف طق ف رعي ال اذ هو ٠ هلعف ىلإ ادمع ىنعمب اذك ىلع

 ٠ (109) 6« رثن ىف الو مظن ىف ال « ازاجم الو ةقيفح ال

 : ناسيبو بيقعت

 ىنعمب شرعلا ىلع ءاوتسالا نأ ىفني نأ اته مامالا دارم لك نا
 ىلا ءاوتسالا ىف حص ناو ريسفتلا اذهف - هداجياو هقلخل ىلا دصقلا
 ٠ « شرحلا ىلع ىوتسا مث ١ ىف حصي الق ءامسلا

 نيعضوللا نيب قرفلاو باوصلا لك بئاص ب ائه مامالا مالكو

 « ىلا » فرحلاب.لعفلا هيف ىدع ءامسلا بناج ىف دراولا ءاوتسالا نا
 ىلع لدت اعدعب ىتلا ةيآلإ عم ةيآلا ةيقب نالو .٠ دمقلل ةبساتم ىهو

 : وه نيتيآلا صنو اهداجياو اهقلخ

 ايتثا ضراللو اهل لاقف ناخد ىهو ءامسلا ىلا ىوتسا مث »
 ىف تاوموسم عيس نع اضقف ٠ نيعئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ اعوط

 ٠ (؟50) « ٠٠ نيموي

 « ىلع » فرحلاب لعفلا ىدع دقف شرعلا بئاج ىف ام
 اذهو : فلؤلا ةرابع نإ قاخ ريغو دصقلا نيبو ةينب ةبسانم الو
 ل كلذك علطاق صن ازاجم الو ةقيقح ال : ةغللا ىف طق فرعي ال

 . ماكحألا رادصأو ىارلا ريرقت ىف هيلع دمتعا هنأو .٠ زاجبلاب رارقالاب

 . بيلاسألا ىف هتالالد و زاجملاب مامالا

 : مدقت امل رظانم رخآ صنو

 ءىطاوتملا نيب رياغعتلا ةركف مامالا قبطي رسخت عضوع ىفو

 ٠ ةالار//ث : تافصلا ءامسألا (؟هو)

 :5١-١) ٠ تلصف (؟)



 - مالك

 امناو « هيف عزان نأ نود احيرص زاجملا هيف ركذيو زاجملاو كرتشملاو
 ٠ هنع جراخا مأ هيف وه لخادأ لاثم ىف عزاني

 دراوتت دراوم اهل « ةالصلا 2 حلطصم وأ ظفل نأ نيب هب نأ دعبفق

 : لاق .ةاطاوملا قيرطب اهيلع

 ىفانملا ؤطاوتلاب وه اهدراوم ىلع ةالصلا ظفل قالطا ناغ »
 ساتلا نم ذا ٠ عضوملا اذه ريغ ىف طوسيم طهو ٠ زاجملاو كارتشالل
 0 زاجملا اهيف ىعدا نم مهنثمو « كارتش 5الا اهيف ىعدا نم.
 مسسإ لي ٠ كلذك رمألا سيلو ٠ ٠ ىوغللا ىنغملا نم
 !ذصه : كك ذوقك « نيعوأ عون ىلع لد قلط؟ اذ ءىطاوتملا ماعلا

 : نيئيش ىلع لد دق ظفللا انهف ٠٠ ناويحلا اذهو ناسنالا '

 صتخي ام ىلعو ؛ درإوملا عيمج ج ىف ةدوجوملا كرتغلا ىنعللا ىلع

 . (841) « .نيعلا و ١ عوذلا اذه هب

 : نايبو بيقعت

 ىف عزاني مل امك “ زاجالا عوقو يف عزاني مل - انه ب مامالا
 تالالد نأ ىلع بصخم هعاز د افهشاو ءىطاوتملاو كرتشلا دؤرو

 2 'هيئاعم ىف كرتشملا لامعتسا نم سيل اهدرأوم عيمج ىلع « ةالصلا 2

 ٠ ةطاوتلا اوه انهيف ةلالدلا قيرط لب « هييذعم ىف زاجل لامعتسا نم الو

 لصا ىف 5 الل لاثملا ةيصوصخ- ىف ارارم انلق امك - شاقن اذهو

 ٠ ةدراو ريغ مأ ةدراو زاجملا ةركف

 رقي هلا همحر مامالا نا ئثع لدي ههبشأ اميقو - انه - همالكو
 فرعي ال نيذللا ٌؤطاوتلاو كارتش دالاب رقي املثم هتالالدو زاجملا ةيعقاوب
 ٠ امهتم دحلو ئف عازت

 )515١؟( ريسفقتلا : ١5/9١90 .٠



 ب ممإله ب

 ٠ اريغ سيل زاجملا وأ كرتشملا ةلالد ءاعد' ىلع عقاو انه ىفنملاف

 : مالعألا ةمئألا نع عافدلا

 نع هعافد زجملا ةيميت نبا مامالا هيف لمعتسا ام مهأ نمو

 اذهو مهذيمالت رابكو ىربكلا ةيهكفلا بهاذملا خويش نم مالعألا ةمئالا

 هباتك ىف ثيدحلا نع ةبيتق نبا مامالا عاقدب نوكي ام هيشا عافدلا
 ٠٠ لوألا مسقلا ىف هنع ثيدحلا مدقت ىذلا « ثيدحلا فلتخم ليوأت ”

 لوح مهفالتخاو هقفلاو ةعيرشلا ةمتا ةريس ىف نوظغ ال طغل دقف
 ةيهقفلإ ماكحآلا قالتخاو ددعتو « ةصاخ ةفصب هيي هللا لومر ثيدح

 ريبك مجحت .ريغص اياتك هب طحو هملق ةيعيت نبا مامالا درجف
 مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر : ةاعدو - ةمثألا نع عافدلا ىف ةدئافلأ
 ادخحاو اهركذ ْبابما وأ لوصأ ةرشع ىلا ةمثآلا فالخ هيف عجراو
 لوصا ىف مهفالخ رضحو مهنع عادلا اذه نم هدصقو ٠ ادحاو
 .٠ ةعورشم

 مهتع عافدللا ةليوو هنع ذختاو زاجملل ةيميت ني؛ مامالا اجل دقو
 : نيترم هيل! راشملا هباتك ىف هركذو

 : هلوقب هن مجرت ىدنأ سداسلا ببسلل هحرش دنع ىلوألا ةرملا
 مث « ةيحالطمالا ةيفرعلا وأ ةيوغللا ظفللا ةلالدب هتفرعم مدع »

 ىف ىذلا ظفللا نوكل ةرات ثيدحلا ةلالدب هتفرعم مدع :؛ هحرش ىف لاق
 نيب اددرتم وأ المجم وأ اكرتشم ظفللا نوكل ةراتو ٠٠ ايبرغ ثيدحلا
 ٠ (158) « زاجملاو ةقيقحلا

 طيخلاو ضيبالا طيخلا ةعامج لمح امك » : لوقيف اذهل لثمي مث

 ٠١ 51 ٠ : مالعألا ةمثألا نع مالملا عفر (759)



 ب ممثعء

 مكهوجوب اوحسماف » : هلوق نورخآ لمح امكو ٠ لبحلا ىلع دودمألا

 ٠ (؟59) « طبالا ىلا ديلا ىلع مكيديأو

 كلت نا داقتعا : هلوق ىف هلمجأ ىذلا نماثثأ بيسلا ىفو

 ١ + ن7( ةضراعم ةللدلا

 ىلع لد ام اهفراع كق ةلالدلإ كلت نأ هداقتعا : هحرش ىف لاق

 وأ مج ديقمب قلطملا وأ 3 صاخب ماعلا ةضراعم لثم ةدأرم تسيل اهنا

 ٠ (؟355) « ٠٠ زاجملا ىلع لدي امب ةقيقحلا

 نم ةبعش هرايتعاب هيرقلا ساسم! انه زاجملل مامالا ساسمأ نا

 هقفلا ءاملع نيب اهرمأ عاش ريبعتلا قئارط نم اقيرطو « نايبلا بعش
 . هسقن ةيميت نبأ مامالا مهفصو امك مالعالا ةمئالا لب « ةعيرشلاو

 عجرت مهتافالتخا رثكأ نأ : لاقو لوصآلا ءاملع ىلا كلذك راشأو

 ٠ بيسلا اذه ىلا

 مالسلا هيلع مهرم# نيح مهسفنا ةباحصلا فالتخاب الثم برض امك
 ىنب ىف الا رصعلا مكدح؛ نيلصي ال » : الئاق ةظيرق ىنب ىلإ باهذلاب
 ىلا رخآ مهنمو « لوصولا لبق قيرطلا ىف ىلص نم مهنمف « ةظيرق -

 مامالا رقيو « نيتفئاطلا نم ادحاو لوسرلا بعي ملف « لوصولا دعب ام
 ىلع كلذب ملعي الو « مضخ رحب اهتالالدو ظافلألا لوح تافالتخالا نأب
 ٠ (950) هللا الا ةطاحالا ليبس

 هلظفلب احيرص زاجملا دورو نم هيلع فوقولا انل رسيت ام اذه

 ناو . ةلالدل وقنلا هذهل ناو ٠ ةيميت ن يا مامالا مالك رح ىف هاتعمو

 ش ' .  ىتعلاهل

 هنع فشكلا لواحن ام كلذ ؟ اهانعم وه امو « اهتلالد ىه اعمق .

 ٠مل : مالملا عقر (؟8)

 . م : ردصملا سقث (؟12)

 ٠ رشاعلاو نماثلاو لوألا بيسلا : مالملا -عفر رظتي (؟16)



 سه مؤلأا

 زاجملا ىق مامالل نابهذم
 صاخلا ثيدحلا نم اءدي ولو « ةساردلا هذه ىف انبحص نم

 ىف ةيميت نبا مامالل نأ حوضو ىف هل نيبتي انه ىلا ةيميت نبا مامالاب
 : نيذثا نيبهذم زاجملا

 ٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا هيف عنم بهذم

 !؟ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا هيف زاجأ بهذمو

 عضن نأ  زاجملا ىف هييهذم مئاعد دصرن نحنو اني نسحيو
 ةعيبط نم اعزتنم امهنم لك طباض نوكي نأو ٠ اطباض امهنم دحاو لكل
 بهذمو . قافئثالاو ةقياطملا ةلالد ةامسم ىلع الادو © هةسفك بهذلملا

 ٠ هنأ  اترظن ىف هيلع قبطني عنملا

 نوكي نأ ودعي ال زاجملل هعنم نال : ىرظنلا ىلدجلا بهذملا
 ٠ انيإر ىف هيلع بلاغلا وه وأ ٠ لدجو رظن درجم

 : هنا راتخت اميف هيلع قيطتيف « زاجملا ةزاجا ىف هبهذم اما
 ىلع فاخب سيئو عقاولا ىف  كلذك  هنال ؛ ىلمعلا ىكولسلا بهذملا
 ىلدجلا هبهذم نأ ةيميت نباي ةصاخلا ةساردلا هذه ىف انبحاص نم
 ىف هبتك ام هئاقتسا ىف انتدمع ناك اقلطم زاجملا عنم ىف ىرظنلا
 ةقيقح نم ةحلاصلا لامعألا جرخا نم ىلع درلا ددصب وهو ١) ناميالا 2

 رات تدقوا ىتلا ىه ةركفلا هذه ٠ ةقيقح ال ازاجم هي اهقحلاو ناعيالا
 ةينهذلا' هتاقاط لك هشحف « ةيميت نبا مامالا رعاشم ىف برحلا

 «(؟+4) لاطأو هيف ضافا ىذلا « لوقلا اذه لاطبال ةيركفلاو ةيملعلاو

 تافص ليوأت  كلذك  زاجملل هراكنا ىف بابسآلا زربأ نم ناكو
 نيعلأو « ديلاو « هجولا : لثم نم ةنسلاو نآرقلا ىف هل تبكأ امو هللا
 لوزنلاو مدقلاو عيصالاو 2 ءىجملاو )6 شرعلا ىلع ءاوتسالاو

 . ١8٠ باو : ناميالا ىف هبتك ام ةلمج رظنا) (75)

 ( ؟ ج .ناجملا هد )



 - مما

 ةيميت نب' راكنا ءارو نازرايلا ناببسلا امع ناذع خلإ ١.. برقتاو

 نأ ىنعا  ركذت ال ةقيقح هذهو ٠ هيزوجم ىلع ةلمحلا نشو زاجملل
 ىف ىلدجلا ىرظنلا هبيهذم ىف بيسلا وه هيلا ةراشالا تمدقت ام

 ٠ اقلطم زاجملا راكنا

 نم مدقت امك هانيقتسا دق انئاف : ىلمعلا ىكولسلا هبهذم اما

 : اهتاعوضوم فلتخم ىلع هلامع' ىف اتدرو نيتزراب نيترهاظ

 ضعب لوح تدرو ىقلا ةيزاجملا تاليواتلا : ىلوألا ةرهاللا
 ةثالث تاليوأتلا كلت انعون دق انكو ٠ ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا صوصنلا

 ٠ اهاضترا مث فلسلا نع اهلقن تاليوأت و

 ٠ اعيمج اهل ايضترم اهيلا فاضا مث فلسلا نع اهلقن تاليوأت و

 ٠ هيلا قوبسم ريغ افانثتسا اهيف لوقلا وه فناتسا تاليوأت ه

 هيف رجهي مل ىذلا ىزاجملا ليوأتلا نأ هلك اذه نم انجتتتساو

 ىصر ةيميت نيا مامالا دنع ىضترم بهذم وه امنا ازاجم هتيمست الا

 ٠ هنئع هللا

 زا جعلل ةيميت ن با مامالا لامعتسا ىهف : ةيناثلا ةرهاظلا اما
 ىف مالعألا ةمكآلا نع عافدلل ةليسو هنم ذختا هن لب ٠ همالك رح ىف

 فيرشلا ثيدحلا نم مهفقاوم فالتخا ىهو مهدنع رهاوظلا ةرهاظ

 ٠ فالتخالا كلذ ىلع ةبترملا ةيهقفلا ماكحالا عونتو

 « زاجملاو ةقيقحلا ةنالد لهجي نم ىلع هسفن مامالا عينشت مث
 ىف ةغللا بهاذم نم ابهذمو ريبعتلا لوصأ نم الصأ زاجملا هلعجو
 اهقئاقح ىف ةغللا تالالد فلاخ ام لك عفديو ٠ هلولدمي دتعي نايبلا
 تمدقت دقف « مامالا ىلع اذم الوقت وا ءاعدا اذه سيلو اهتازاجمو



 - م6890

 ىف اصهدورو عضاأوم ىلا انرششأو هلك اةذح ىف ةحيرصلا هصوصن
 ٠ (؟81/) هتاقنصم

 .ررقن نيح فصنم انعم باتري الو « باترن ال انئاف هلك اذهلو

 : نابهذم زاجملا ىف هل ةيميت نبا مامالا : نا نانثمطاو ةقث لكب

 : امهيناثو « ىلدجلا ىرظنلا بهذملا وهو : عنلا : امهدحأ

 سمأ ىف ةبيجع ةرهاظ هذهو ٠ ىلمعلا ىكولملا بهذملا وهو ةزاجالا
 ٠ حاضيا ىلا ةجاحلا

 :؟ عنقم باوج :نم لهف ++ ةحلم تالؤاست

 - نيرمأ وأ نيتركف نيب ةيميت نبا مامالا عمج نم هانررق ىذلا نا
 ريثي نأ هنأش نم ناضيقن وأ نادض امهو 4 كحاو لحم ىلع نيدراوتم

 : تالؤاشت ةدع ناهذآلا ىف

 اذاو 5؟ امهتم ةهدقتعم امهيأو 2 هسكعو ءىشلا نيب عمج فيك ذا

 ؟ هفلاخمب لوقلا ىلا هاعد ىذلا انمف هدنع دقتعملا وه امهدحآا ناك

 1 ىرخنأ ةرثف تلبقاو تلو مث ةرتف ىف نيرمالا ثحلأ دقتعا لهو

 ؟ دقتعي ناك ىذلا ريغ دقتعاف ةيركفل؛ هتايح نم

 ؟ ناتلخادتم نيتركفلا نأ مل

 نك ةنيك ومو ةتاف نفق اننيسا :ىذلا ةقموم اهزيقي كالو دوت
 اكولس همالك رح ىف هدورو مث « الدجو ؟رظن زاجلملا عنمب لوقلا
 ٠ المعو

 امئاو ٠ تالؤاستلا هذه لك نع ةعطاق ةباجا مدقأس ىنا معزا الو

 : وهو ةرشابم اذه ىلع قياسلا ثحيلا ةءارق ل. تكش نأ - دع! (751)

 ٠ ةيميت ن با مامالا لامعأ ىف احيرص زاجملا دورو



 سهم 885

 وأ 2« بئاوجلا ضعب نع فشكت ةباجا ىلا لوصول! ادعاج لواحا

 رخأآ ثحاب ىتأي نأ ىلا عنقم ريسفتو 2« لوبقم روصت نم انب برتقت
 « اهاوس أم عفدت نيهاربو ةلدأ هيار ىدي نيب مدقيو ىرن ام ريغ ىري
 هنم ىوقأي راعي مل ام لوبقملا ريسفتلا وه هارغ ىذلا اذه لظي وأ
 ٠ تيثاو

 : حرتقملا روصتلل لامجا
 هدنع دقتعملا نييعتب هيع ادبا ليلق دعب هحرطأس ىذلا روصتلاو

 مث ٠ لويقلا نم هبرقي امب هعبتاأ مث « ةزاجالاو عنملا : نيبهذملا نم

 هنأ ىزن ىذلا بهذملاب لوقي نأ ىلع هتلمح ىتلا بابسآلا نايبي فدرا
 ليلجلا مامالا نع راذتعالا عرفلا اذه نمضنو ٠ هدنع دقتعملل فلاخم

 اعنقمو اباوص لوقنس ام ناك ناف ٠ هدقتعم فلاخي امب رهجلل هباهذ ىق
 بحم دهتجم ىنأ ىعيفشف كلذ ريغ ناك ناو ٠ هللا نم قيفوتلاف
 وهو أطخأ نا دهتجملا ىلع امو ٠ هحافكو هملعل ردقم « ليلجلا خيشلل

 دهتجملا رجأ مرح ناو ةريرج نم  دصقلا ةهازن عم  باوصلا ىرحتي
 . نيظفاح بيغعلل انك امو « انملع امب الأ ائدهش امو ٠ بيصملا

 !؟ ٠ دقتعملا ىه زاجملا ةزاجأ

 ةيميت نبا مامالا ثارت عم اهانشع ىتلا ةسرامملا لالخ نم

 اهب رهجلا ىف تددرت ةركف انيدل تنوكت ةصحافلا ةينأتملا تاعءارقلاو

 ةرم لوأل تدب ناو اذناميأ اهب دادز' تنك ةرم لك ىف ىنكلو « اليوط
 .تاعبتلا لمحت ىلع نيعت ةعاجش ىلا اهب رهجلا» جاتحي ةفزاجم درجم

 مامت عنتقم ىننا لوقأ - ديهش لوق! ام ىلع هللاو  ةناماللو
 : هعنم ال زاجللا ةزاجنا وه ناك ةيميت نبا مامالا دقتعم نأب عاتتقالا

 هجوب ميظعلا نآزقلا ىف هتزاجاو « ماع هجوب ةغللا ىف هتزاجا
 . صاخ

 فورظ اهيلع هتلمح ىرا اميف ةكراط ةركف كلتف عنملا بهذم امأ



 - مث

 نع عساولا هملعو « عورجحلتل ك هملقب حفاتي وعو مامالا اهل ضرعت

 0 هتافحو هئانمسأو هللا مالك نعو « داقتسالا لوصحأ

 هرصع ىف ةوعدلا ءامس ىف تدبلت ىتلا مويغلا كلت الولو
 ٠ ةدلاخلا ةيملعلا هراثآو مامالا كراعم اهنم تلخو عنملا ةركف تفتخال

 دهاوشلا ضعب ىدنع لامتحالا اذه ىوق دقو ٠ هيلا ليمأ ام اذه

 ىأرلا ىنكراشيل ميركلا ءىراقلا ىدي نيب اهعضا اذنأهو « تارربملاو

 ةريدجلا ةرهاظلا هذهل ريسفت نع - عنتقي مل نا  ثحبيلو « ةهج نم

 : نيثحابلاو نيساردلا مامتعاب

 : لوألا دهاشلا

 رقأ دق ةيميت نبأ مامالا نأ كشلل الدجم عدي ال امي تبث دقف

 ىف همالك رح ىف هسفن زاجملاب رقاو « زاجملا ىلا ىضفملا ليوأتلاب
 زاجللو ليواتلا  امهتم ذختاو ٠ هتاففنصم نم ةددعتم عضاوم
 ةمكآلا فالتخا نعو ةديقعلا نع عافدلا لئاسو نم ةليسو حيرصلا

 فلملا نع امهضعي لقن امك ٠ دي هللا لوسر ثيدح لوح رابكلا
 : حلاملا

 : ىناثلا دهاشلا

 امك « لوألا ىوغللا عضولاب هللا همحر مامالا رارقا انب رم دقو

 ٠ ةينآرقلا لاثمآلا نع هثيدح ىف ( لاثمالا ) تابكرملاو تادرفملا لقنب رقأ

 دقو ٠ هيلا لوقنملاو لوقنملا نيب ( عماجل؛ ) هبشلا هجو ىلا راشاو
 هدارا ام ىلع ةلالدلا ىف حوضولا لك نيحضاو نيليوط نيصن هنع انلقن

 « (؟534) امهنم مامالا

 )١314( ا( 37/14) ىواتفلا عومجم : رظنا ٠



 هس 445

 : ثلاثلا دهاشلا

 ادتبا وأ « اهاضترا مث اهلقن ىتلا تاليوأتلا ىف انرظن لالخ نمو
 : ةثالثلا زاجملا عاونأ لمشت تاليواتلا كلت نأ نأ اندجو اهب لوقلا وه

 هرض نمل وعدي » : ىلاعت هلوق هيجوت ىف امك ىلقعلا زاجملا ©
 وه لعافلا نأ عم بيسلا ىلا انه ةفاضالا لعج ثيح. « هعفن نم برقا

 ارض كلمت ال ماتصالا نأ حيحصلا داقتعالا نال ؛ ىلاعتو هناحبس هللا

 .٠ (؟569) اروشت الو ةايح الو اثعب الو اعفن الو 1

 ةيمستل هحرشك ' هتاليوأت ىف ريثك وهلو لسرملا ىوقللا زاجملا ه
 ىف نازيملاو ٠ ءاعدلا ىف ةالصلا لامعتساكو « الزن فيضلل مدقي ام
 ٠ لدملا

 5 عاجشلا ىف هماآلا لامعتساك ىراعتسالا ىوتعللا زاجملا ه

 انظفل زاجملاب هيف حرص لب ليوأتلا قيرط ىلع هدنع تأي مل اذهو
 ةيليثمتلا وأ ةيكرللا ةرامعتسالا اما ٠ درفملا ىف ةراعتسا هذهو ىنعمو
 ديومعلا ىسعو ٠ خفن كوفو انكوأ كادي : لثم هتاليوأت ىف ةريثكف
 . (980.0) خلا امؤبأ

 : عبارلا دهاشلا

 مالك ىلع ةديدشلا هتريغو « ةيمعيت نيا مانمالا صرح ةدش نا

 « فلسلل ديدشلا هبحو « ةديقعلا لوصأ نع ميظعلا هعافدو هللا .
 ميقلا هذه لك « داقتعالاو لمعلاو لوقلا ىف مهيهاذمل هءايحاو
 ٠ ميركلا, نآرقلا ىف ةغقلا ىف زاجللا عنم العف ىري مامالا ناك ول هللا باتك نم دحاو ظفل ىلع ىزاجملا ليوأتلا نيبو هتيب لوحتس تناك
 هللا ىضر ةرجت امل فلسلا نع هدورو لب « هزاوج ىري ناك هنأ الولو
 ظفللا فرصيو « هعفن نم برقل هرض نمل وعدي » ىلاعت هلوق لواف هنع
 رضلا دانسا ءاج امئاو عفنت الو رضت ال مانصالا نأب مزجيو هرهاظ نع

 . ( 45/4 ) ريسفتلا قكئاقد ضنأ (؟14)

 . ( 890.7١١ ) ىواتفلا عومجم (؟ا-)



 هم ممال

 هتاكمو هلحم ىلا فاضي دق ءىشلاو - هبابسا نم ببس اهنال انه اهيلا

 : هببسو هنامزو

 : نيمسق هللا باتك ىف ةدراولا ةيعملا مسقو

 ٠قلخلا عيمجل ةبسنلاب هتردقو هملعب هللا ةيعم ىهو : ةماع ةيعم

 رصنلاب هلسرو هئايلوأل ةبسنلاب هللا ةيعم ىهو : ةصاخ ةيعمو

 اثيدح نآرقلا ىف ةدراولا ةيعملا نأ فلسلا نع القن - مزج دقو

 ةيحمو ؛ ةردقو ملع ةيعم ىه امناو ٠ اعطق تاذ ةيعم تسيئ هللا نع

 ٠ (؟ا91) دييأتو رصن

 هرهاظ نع هيف ظفللا فرصيو « نآرقلا ظافلآ لوؤي مامالا ناكفأ
 اذه نوكي نل ال !؟ زاجملا زاوج دقتعي مل وهو زاجملا ىلا ىضفي افرص
 :رهجلاو قدصلا ىلع صرحلا لك صيرحلا « ليلجلا مامالا اذه نم

 زاوج ىري وهو الا لعف ام لعفي مل - حجرن اميف هنأ ٠ قحلاب
 لوقي امك نوئلا نع بضلا دعب نم ٠ هنع سائلا دعبأ ناكل اللو لعف ام

 ش . لقشملا

 ؟ دقتعي ام فلاخ اذاملو

 زاجللا عنم : هيبهذم نم ةيميت نبا مامالا دقتعم نا انحجر

 اتركذو ٠ امهنيب عمجلا لاحمو ٠ عنملا نود ةزاجالا وه ٠ هتزاجناو
 ٠ مىراقلا ماما هانعضو ىذلا انروصت ىوقت نا اهناش نم دهاوش ةعبرا

 هنهذ ىف روثي وا لاؤسلا اذهب هجوتي نأ - ءىراقلا ىنعا  هقح نمو
 : لاؤسلا اذه

 ىلع هلمح ىذلا امف زاجملا زاوج دقتعي ناك مامالا ن؟ انملم

 مامالا لثم لضاف ملاع ةريس ىف زوجي لهو ٠ دقتعي ام ةفلاخم
 !؟ ٠ هفالخب لوقيو ائيش دقتعي نأ ةيميت نبا

 ٠ ( عقوملا سفن ) ىواتفلا عومجم رظني (71)
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 : لوقن لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا ىفو

 : قلطملا دهتجملا

 لوقي مك اكيش لضافلا دقتعي نأ روسيملا نكمملا نم - معت
 مامالاو ٠ ةرضحل اعفد وأ « ةماع ةعفنمل ايلج كلذ ىف ىؤر اذا هفالخب
 ادهتجم سيلو « لاوقالا حصا ىلع قلطم دهتجم هيقف ملاع ةيميت نب'
 ٠ (ا"ال١) بهذم دهتجم وأ اديقم

 - بهذم ىدهتجم اوناك ولو ىتح  نودهتجملا رابكلا ةمئالاو
 ىلع ماكحالا نوردصيو اهرهاوظو صوصنلا ةيفرح انايحأ نوزواجتي
 ىتخ مالسالا دصاقم نم ىده ىلع وأ صنلا ىف ةدراولا مكحلا ةلع
 ٠ اهيف دهتجملا ةعقاولل ةبسنلاب .صنلاب لمعلا فقو ىلا كلذ ىد؟ ولو
 ةعقاولا هذه نأ دهتجملا هيقفلا ىري امنأو صنلل ليطعت كلذ ىف سيلو
 تجرخ اهنأ نوري « انهيف مكحلا رادصأ ىف الصأ صنلا ناك ىتلا ةنيعملا
 دراو ريغ اهل ةبسنلاب 'صنلا حيصيف ىوقأ ضراعمل صنلا ةرئاد نع
 انمهي ىذلا نكلو ٠ نيملسملا ءاهقف عئاقو ىف ريثك هذه لاثمأو ٠ اهيف
 : كلذ نمو « هسفن ةيميت نبأ مامالا ىلا بسني ام

 نأب نووالق نب رصانلا كلملا ىلا رصم ىف ةمذلا لهأ مدقت و
 لثم مهسيالمو ٠ نيملسملا مكامع لثم مهمئامع نوكت نأب مين حمسي
 ضرعف ٠ بلطملا اذه قيقحت ىف ةبغر ةلئاط الاومأ اوعفدو ٠ مهسبالم
 ملاعلاو مامهلا خيشلا نكلو « اوضرتعي ملف ءاماعلا ىلع ومآلا رصانلا
 : هيف هل لوقي رصانلا كلملا ىلا باتكب ثعب ءىرجلا

 هيف رصني كلما ةهبإ ىف هتسلج سلجم لوأ نوكي نأ كاشاح »
 درب ذا كيلع هللا ةمعن ركذاف ٠ ةينافلا ايندلا ماطح لجأل ةمذلا لهأ

 2 هئادعأ ىلع كرصنو كودع تبكو كيلا ككلم

 صاخ سابل ةمذلا لهأل نوكي نأ ىف ةيميت نبا مامالا ددشتو

 ءاملعلا ظفحا نم وهو مهيف بهذملا اذه بهذ ٠ نيملسملا نم مهزيمي

 ٠ ( 99 ) ةرهز ىبأ دمحم مامالا خيشلل ةيميت نبأ' : رظنا' (؟ا)
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 « مهب قفرلاو ٠ مهيلا ناسحالا ىلع ثحت ىتلا لوسرلا ثيداحال
 0 اعمذ ىذؤي نعم مالسلا هيلع لوسرلا ةءاربو

 دق ناك ةيميت نبا نم هدطللا فقوكف اك تع لبق بيرق مو

 ٠ ثيداحالا كتب

 ىف بجاولا نأ دقتعي وهو ةلأاسملا هذه نم هفقوم ريقت اذاملف

 كرتو ناسحالاو قفرلا وه ةيعرشلا اياصولا ىضتقمب مهتلماعم
 ؟ مهتفياضم

 ىف بجاولا نأ هقتعي وهو ةلأسملا هذه نم هفقوم ريغت اذاملف

 نأو ٠ ةيبيلصلا ةلمحلا نم نيقابلا ىراصنلا نويع نم هاشخي ناك انم
 انيب ازييمت اوزيمتي نأ ىف ددشف ٠ مهل ائودع نييمذلا ضعب نوكي

 ةعامجلا ىف همومس نييبيلصلا ىلا ليمي نم ثفني ذايكل مهئسيلب
 . (؟ا/“*) « ةيمالسالا

 عم ققحتت ةحلصملا ىأر امل هقالخب ىتفا مث ارم دقتعا اذ وه اهف

 حابملا ديبقت نأو ٠ رارض امو ررخ لل هنأ فورعمو 8 لصألا ةفلاخم

 .٠ زئاج ةحلصم هيلا تعد اذأ

 اعد امنأ دقتعملا لصألا نع انه  ةيميت نبا مامالا لودعف

 تدب ناو ةعيرشلا دصاقم عم اقستم لودعلا ناكف ٠ ءىراط فرظ هيلا

 كلذ ىف امو ٠ صنلا كلذ ىلع ىنبم داقتعا وأ صنل ةفلاخم هنم
 . مالسالا دصاقمب ملعلا عساولا دهتجملا وهو هيلع ريض

 لب ٠ لوقن ام ىلع اندهاش اهدحو ىه ةعقاولا هذه تسيلو

 ةيهقفلا بحاذملا ةمثكاو قلسلا اهيف فلاخ ىرخآ تاداهتجا' مامالل

 فلسلا بهذم نأ هداقتعا عم اوأر ام ريغ ايار اهيف ىارو ٠ ىريبكلا

 ريثك نيا خيرات : هعم رظنيو قياس عجرم ( 77 ) ةيميت نبأ رظني (77)
(60/12 ). 
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 !١ ىصخشلا هداهتجكب ةرماع هتافنصمو ٠ وه ىري امل فئاخم

 . رربمو بيس ةدنع لودع لكلف . ةنسلاو باتكلا دوق نم الا

 « هيبهذم نم هدقتعم نأ  احيحص الا هلاخن الو  حص اذاو

 لوقيل هتعد ىتلا تارورضلا ىه امف ٠ عنملا ال ةزاجالأ وه زاجملا ىف
 0 فلئاخي فيكو فالي اذالو فلاخي ىتم فرعي وهو دّقتعي ام فالخ

 : زاجملا ىفن بابسأ
 ةفقولا كلت فقي مامالا تلعج ئتلا فورظلاو' تاربورضنا نا

 عقاولا ىف ىه ةيندملا هتلاسر ىفو « ناميالا هباتك ىف زاجملا نم
 هفوقو مامالا خيشلل غومي اهتروطخ ىلع فقي نمو « ةريطخ دجدف ورظ
 كلذ ىدأ ولو ٠ اهرش فكو اهعفد ىلع ةقأط لكب لمعلاو ؛ احدض
 ٠ ةرورضلاب نيدلا نم موبلعم وأ ةديقع وه سيل ذا « زاجملا راكنا ىلا
 هركنم قسفي ال نايبلا نونق نم نفو « ىلوق بحذم وه امنإو
 ٠ مذي الو

 اهب ىدعت ىتل! تاليوأتلا ةرثك وه هروصت نكمي ام لمجمو
 لوبقملا لوقعملا ةلحرم اهب اوزواجتو ٠ ةيعرشلا صوصنلا ىلع اهولئاق
 اهإ ءاج ىتلا قئاقحلا لكب بهذي داكي ىذلا لوحنملا لوخدملا ىلا
 ناهل لاو :« ىزاجم ليوات ةلأسم ةلأسملا نكت ملف ٠ اهرقأو مالمالا

 ىتح بارغالا لك اهولئاق برغأو معو اهرش مط امناو ٠٠ بطخلا
 تاليواتلا كلت مضخ ىف ققحم لولدم اهل سيل ظافلألا ضعب تراص

 .٠ ءايمعلا

 * تثالب دوأتلا كلت اشنم

 « ةيداقتعالاو ةيمالكلا قرفلا وه تاليواقلا كلك اشنمو
 تافيرحت نم هللا همحر مامالا فقوأ' دقو .٠ ةيفوملا ةالغو ةفسالغلاو

 مهتالاقم ىلع علطاو 0 ةقاشو ةليوطو ةداج تانفقو نيملكتملاو قرفلا

 « نيلق ال ةبالصو « رتفت ال ةميزع ىف مهل ىدصت مث مهبهاذم سردو
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 عضن زاجللا ركني وهو اروذعم مامالا ناك ىدم ىأ ىلا نيبتن ىكلو 85 2 11101 /
 تبترد ىتلا تالالضلاو تاليوأتلا نع اروح ميركلا اتكراق ىدي نيب
 هيؤ عيضت نأ هنأشث اعم ليديتلاو فيرحتلا راض ىدم ىأ ىلاو ٠ اهيلع
 -. ىولبلا هب معتو. ةقيقحلا

 : ةينطابلا تافارحنا

 رارش نم ةرفاك ةقرف ىهو « تالالضو تايرتفم اهلك ةينطابلا >>
 تانبلا لالحتسا لثم حئاضفلاو ىزاخملاب ءىلم اهخيراتو قرفلا
 كيكشتو فيئكتلا لك نم لطتلاو « باقعلا راد ناركنو تاوخالاو
 : ةلطايلا مهتاليوأت نمو ميوق كولسو حيحص دقتعم لك نئف ةماعلا

 جحلاو مايصلاو ةالصلاب عئا رشلا لهأ لاعتشا اهنأي راذلا مهليوأتو

 [5؟ ٠ داهجلاو

 .ىنطابلا مامالا رس ءاشفأ نع كاسمالا وه موصلاب دارملا نأو ٠ هتمدخ
 - مهماما رس: ءاشقا وه انزلاو

 اوعمعزو » هنع تطقس ةدايعلا ليوأت فرع نم نا ب اوئاقو ©

 وه نيقيلأ نأب « نيقيلا كيتأي ىتح كير ديعاو » : ىلاعت هلوق نأ

 طقست نيقيلا نايتا دعبو ةدابعلا .ةياهن.وهو ٠ نليواتلا ةفرعم
 !؟ .. ةدابعلا

 لمع نم ناو نطابو رهاظ هل نآرقلا نأ ىلإ اوبهذو ©

 نم ناك نطابلاب لمع نمو ٠ ةرفكلا نيطايشلا نم ناك رهاظلاب

 دمحمو حادقلا ناصيد نب نوميم مهتم ةعامج دي ىلع تسسأات ..اهل .نصح ال

 ٠ ناذيذب فورعملا نيسحلا نبا
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 اعبت مه هنولوؤي ىذلا ليواتلا نطابلاب نودصقي مهو ٠ ةرربلا ةكئالملا
 ٠ رم ىذلا وحنلا ىفع مهاوهل

 نطابلاو رشقلاك رهاظلا : نولوقيف رهاظلا ىف سانلا نودهزيو
 ٠ (؟78) رشقلا نم ريخ بللإو بللاك

 تالالضلا هذه ضعب ىلا راشأ دق هسفن ةيميت نيا مامال'و

 ٠ (؟ال5) ةينطابما نع تعاش ىتلا دسافملاو

 ليلقو سانلا رامغأ دنع اديعب الالض ثدحت تاليواتلا هذه لثم
 تاليوأتلا هذه ثدحت امف ٠ ةيقاولا ةفرعملاو عفانلا ملعلا نم ظحلا
 نيلاضلا ةنسلا ىلع ةبوعلا صوصنلا تالالد حبصتو « الالض الا
 2 زيئضملا

 : (؟ا/ا/) ةضفارلاو ةيمهجلا تافارحنا

 صوصنلا ةمرح ىلع تايدعتو تالالض ةضفارلاو ةيمهجللو
 ةيميت نبا مامالا اهنم لقن دقو ٠ ةعانشلا ةغلأب « حبقا) ةديدش ةينآرقلا
 وهو « هللأ همحر لاق دقف « ديزي ام ىلع ةلالدلا ىف ىفكت ةفئاط
 تافارصحناو اهتافارحنا نيب ةلصلا نيبيو ةينطابلا نع ثيدحلا عدوي

 : ةضفارلاو ةيميجلا

 مهضعب راص ثيح ةضفارلاو ةيمهجلا بابلا اذه مهل حتفو »
 : لوقي
 4-2 م

 نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو « بلاط ىبأ نب ىلع نيبملا مامالا

 ٠ ؟81 ب158“ : فرصتلا عم قرفلا نيب قرفلا (؟ا0)

 ٠ ىواتفلا عومجم نم ( 061١/6 ) تافصلاو ءاممألا رظنأ (*093)

 خيشلا قيقحت ( 778/١ ) نييمالسالا تالاقم : ةيمهجلا ىف رظنا'(7ا9)

 تالاقم : ةضفارلا ىف رظناو ( +هل//؟ ) ىزيرقملاو - ديفحلا دبع نيدلا دمحم

 ٠ ( ؟؟ ) قرفلا نيب قرقلاو ( 50/7١ ) نييمالسالا
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 ناجرملاو ؤلؤوللاو .٠ ةثئاع امهحبذي روماملا ةرقبلاو « ةيمأ ونب
 ٠ (؟ا08) !؟٠ نيسحلاو نسحلا

 تاملك ىلا نولطبملا ءالؤعه. دمع فيك هللا كاعر ىعم لماتف

 ىلا اوعاسأف « اهانعم ريغ ىلع اهيرك المح اهولمحو ميركلا نآرقلا

 وأ احدم ءاوسم هيلع اهولمح نم ىلا اوعاسسأو ةمدقلنلا صوصنلا

 !؟ .. امذ

 : ةفسالفلا تافارحنا

 مامالا رصع لبق اكفإو اجيجض ايندلا تألم دق ةفسلفلا تناكو
 ٠ دأسقالا وداسفلا ىف يآ تاليوأتو ميهاغم مهل تعاشو ٠ ةيميت نيا

 مالسسلا هيلع ليربج اورمس كلذتو 2 لايخ مهدنع ىحولا ردصمف

 اهنم برقا بسكلا ىلا تراصف ةوبنلا موهفم اوعيمو « لايخلا » ب
 اولوأتو ٠ ناعم وأ روص درجم ةكئالكملا اولعجو رايتخالاو ىحولا ىلا
 لوقي امك اذه ىنعمو ٠ تايئزجلإ ال تايلكلاب قلعتم هتأب هللا ملع
 رومالا نال ؛ طق ائيش ملعي ال ةفسلفتملا دنع هللا نا هسفن ةيميت نبأ
 اهيف دوجوملاف نايعألا امأ ٠ ناهذألا ىف الا اهل دوجو ال ةيلكلا

 ٠ (؟ا/9) ”مهسفنا

 نأ !ومعزو ء تاومملل اهوتبثأ سوفنب ظوفحملا حوللا اولوأتو
 تاومسسلا سوفن نأب ةكئالملا اولواتو ٠ تايئزجلا ملعت تاومسلا
 نيذلا ةكئالملا نم فرشا ةكئالملا نم رخآ اعون اهقوف نأو ٠ ةدرجملا
 « نويبوركلا » ماظعلا ةكئالملا مه عونلا اذهو « تاومسلا سوفن مه

 وأ لقعلا هب دارملا « ملقلاب ملع » : ىلاعت هلوق ىف دراولا ملقلا ناو

 !؟ ةداملل ةقرافملا ةدرجملا ةرشعلا لوقعلا

 ٠ 0861/8 : تافصلاو ءامسألا (04)

 ٠ ىواتفلا عومجم نم ( 789 ٠6/١١ ) فومعتلا (؟او)
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 : لاقف ةذه مهتلوقم ىئازغلا مايمالا رجوأ دقو

 ناو ٠ تاومسلا سوفن ىه ةيواسلا ةكئالملا نأ الومعز دقو »

 ىس ىتلا ةدرجملا لوقعلا ىه نيبرقملا ( ماظعلا ) نييبوركلا ةكئالملا
 هذه ناو ماسجالا ىف فرصتت الو زيحتت ال اهسفنأب ةمئاق رهاوج
 .لوقعلا نم ىأ  اهنم ةيوامسلا سوفنلإ ىلع ضيفت.ةيئزجلا روضلا
 هذصعصو « ةديفم اهنال ةيوامسلا ةككاللا نم فرش ىهو  ةدرجملا

 «ملقلا»بي فرشآلا نع ربع كلذلو ديفتسملا نم فرشأ ديفملاو ةديفتسم

 ماعملا لثمو ديفللا ضئافتاك هنال « ملقلاب ملع » : ىلاعت لاقف
 ؟ ٠ حوللاب  ةيوامسلا ةكئالللا  ديفتسمملا هبشو ملقلاب  ماظعلا ةكئالملا

 ٠ (9؟١٠8) « مهبهذم اذه

 تزدهأف ليوأتلا تفرتحا ىتلا قرفلا نم مهريغ لثم ةفسالفلاف

 انمنا اذه مهلوقو مهتاليوأت نيب ةقيقحلا تعاضو « صنلا ىنعم

 هيلأ اويهذ هم سيلو ٠ مهولا لك ةمهلو تاليختو بيغلاب مجر وه
 عرشلا ةهج نم الو « ةمكحللا تالالدلا تاذ ةغللا ةهج نم ال الوبقم

 ٠ ةحضاولا ةددحملا ميهافملا ىذ

 اهيف نيب تافقو ةفسلفتملا ماهوأ مام؛ ةيميتن با ماماللو

 ىذلا حال سلا سفن مهيلع الماح مهروع سانلل رهظأو « مهفيز

 هباتك عضوف لبق نم ىلازغلا هقبس دقو ٠ مهكراعم ىف هولمعتما
 ىار امل مهترمز نم جرخف مهنم ادحاو ناك دقو « ةفسالفلا تفاهت »
 ٠ ًالهلالضو ةفسلفلا مقع

 :'ةيفوصلا ةالغ تافارحنا

 باتكلا ىلع هكولسو هتديقع ىئف موقي عون : ناعون فوصتلا
 مهثمو « نيملسللا ءاملع دنع هيف عازت ال اذهو » فلسلا ةديقعو ةنسلاو

 ةماقتسالاو حالصلاب ةفوصتللا نم ةعامجل دهش دقف ٠ ةيميت نيا مامالا

 )١2( ايند ناميلس ءد قيلعتو قيقحت ( 51 ) ةفسالفلا تفاهت ٠



 م 858 ب

 ( ىنارادلا ناميلم ىباو « مهدا نب ميهارباو ٠« ضايع نب ليضفلاك
 ٠ ىرتستلا هللا دبع نب لهسو دمحم نب دينجلاو « ىخركلا فورمعو
 ٠ (؟ذ١) اعيمج مهيلع هللا ناوضر مهلاثمأو

 « القعو اعرش فولأم لك نع اوجرخو « هياحصأ هيف ىلاغ عونو
 ناذلل١ ضراغلا نب رمعو « ىبرع نب نيدلا ىيحم ءالؤه سار ىلعو
 بهذ نم مهنمو « ةصيقن لكي ةمهومرو امهيلع ءاملعلا ةلمح تدتشا
 ىبرع نبا هبتك ام ىلا ريقكتلا ىلا بهذ نم دمتعاو « امهريفكت ىلا

 ٠ صوصقلاو « ةيكملا تاحوتفلا

 ٠ ةيئاتلا : ةروهشملا هتديصق ىف ضرافلا نبا هبتك ام ىلاو

 ةعافنث هذهو ٠ داحتالاو لوطلاب لوقلا ىلا ناننثالا بهذ دقو

 تاميمعتو ةريثك ت'ازواجت كلت دعب أمهلو ٠ امهيلا ةبوسنملا تاعانشلا

 ٠ لقع اهرقي الو لقن اهب دري مل تاريسفتو

 : هاعد اياتك  ةيميت نبا دعي  (؟4؟) ىعاقبلا مامالا عضو دقو

 رصتقي مل هنكلو « ىبرع نبا ريفكت ىلا ىبغلا هيبنت وا فوصتلا عرصم
 تاعانش ىلع مالكلا هثيدح لعك امناو هدحو ىبيرع نيا راثآ ىلع هيف

 ىفو ٠ امهيف امهل نيرصاعملا ةمآلا ءاملع لاوقا عمجو ضرافلا نبا
 فوصتلا ىلا اءاسا ضرافلا نياو ىبرع نبا نيدلا ىحم نأ عقاولا

 ةصلاخلا فوصتلا ةقيقح نيب نوثحلابلا قرفي نأ قحلا نمو « اريثك
 ءالخدلاو فوصتلا ءايعدأ نيبو ©« هبحصو دينجلا اهيلع نأك ىتلا

 ٠ هيلع

 نم نيدحلملا تالوقم نيب هريغو ةيميت نبا. مامالا طبر دقو

 ٠ ىواتفلاو عومجم نم ( ٠8/١١ ) فوصتلا (؟41)

 ىعفاشلا ىعاقيبلا نيدلا ناهرع نسح نب رمع ني ميهاريإ مامالا وه (781)

 كلذكو ( 465 ) ةنس بعذل! تارذش رظنا ءاه 884 ةنم بجر ىف قشمدب ىفوت

 ٠ عماللا ءوضلا
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 هللا نع ىقلتي هنأ ىعدا ىذلا ىبرع نيإ تالوقم نيبو ةف سالقلا

 ىنعي  كللا هنم ذخأي ىذلا ندعملا نع ذخأي هناف ٠ ةطساو الي

 عيات لايخلاو !؟ لايخلا وه كاملاو .٠ لقعلئا وه ندعملاو  ليريج

 نع ذخاآيف وه انمأ ٠ لايخلا نع ذخأي لوسرلا نأ ىلا بهذو ٠ لقعلل
 !؟ .. (؟) ةوبتلا ىف لوسرلا نم ىلع؛ ةيالولا ىف وهف ٠ لقعلا

 وه بارغالا ىف ةلغوم ناعم. نلا هرهاظ نع ظفللا فرصو
 لثم ٠ هيف ةبقاعلا ءوس نم اوهبتو ءاملعلا همامأ فقو ىذلا رطخلا

 .لكلف « رقفلاو « دوجولا ةدحوو قلطملا دوجولاو ٠ ءاقبلاو ٠ ءانفلا
 تايآ ىلا اودمع كلذكو ٠ اهيف ةوبرغأ ناعم مهدنع تاملكلا هذه
 اهنم ىصحأا دقو « ةفراعتملا اهيناعم نع اهيرك افرص اهوفرصو ةينآرق
 : لاقف ةلمج ةيميت نيآ مامالا

 ضعبو ةيفوصلا نم ةقئاط تافيرحتلا هذه ضعب ىف مهكراشو »
 دلبلا اذهو نينيس روطو نوتيزلاو نيتلاو » : لوقي ىذلاك نيرسقملا
 كلذكو ٠ مهنع هللا ىضر ىلعو « نامثعو « رمعو « ركب وبا « نيمآلا
 (ظلغتساف) رمع ( هرزاف ) ٠ ركب وبأ « هأطش جرخأا عرزك » : هلوق

 !!؟ ٠ ىلع وه ( هقوس ىلع ىوتساف ) نامثع وه

 وه « ىيغط هنأ نوعرف ىلا بهذا » : ةيفوصلا ضعب لوقو
 ٠ (؟84١) « سفنلا ىه « ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نا » . بلقلا

 : نآرقلل ىبرع نيا ريسفت نم دهاش

 امع انينغي نآرقلل ىبرع نبا ريسفت نم اصن انه  لقننو
 « ةفورعملا اهتالالد نع ظافلألا فرصو ليواتلا رطخ دهاوش نم هاوس
 لاق ٠ هركذ مدقتملا ىناقبلا مامالا باتك لقنلا ىف اندمتعمو
 : هللا همحر

 ٠ ىواتقلا عومجم نم ( 77/١ ) فوصتلا (؟89)

 ٠ ىواتفلا عومجم نم ( ه01/ه ) تافصلأو ءامسألا )١84(
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 : اضيأ ىحونلا صقل“ نفاس ىبيرع نيا ىتعي لاقو 0

 هوجولاب دحاولا دادعت ىف مهوريح ىأ « ارييثك اولضأ دقو »

 اوكروأ نيذلا » نيفطصملا : .مهسفنأل « نيملاظكال ىزت الو » : بسنلاو
 « الالضالا » : قباسلاو ٠ دصتقملاىلع همدقف ةكالقلا لوا مهف » باتكلا
 « هيفاوشم مهلعاضأ املك » - « اريحت كيف ىتدز »> : ىدمحملا ةريح الا
 لوح ةيرودلا ةكرحلاو رودلا هل رئاحلاف « ا!ءوماق مهيلع ملظأ اذاو
 بلاط دوصقملا نع جراخ لئام قيرطلا بحاص وح ٠ هنم حربي الف بطقلا
 ءامهنيب امو « ىلاو نم » هلف ٠ هتياغ ىل١ لاييخ- بحاص ٠ هيف وه ام
 مكحتف ٠ هل ةياغ الو « نم » :همزليف هل ءدبال ةيرودلا ةكرحلا .بحاصو

 مكحللاو ملكلا عماوج ىتؤملا .وهو ٠ متالا دوجولا هلف « ىلا » هيلع
 . هللاب ملعلا راحب ىف اوقرغف مهب تطخ ىتلا"_ىهف « .مهتائيطخ انمم »
 نييدمحملا ىف ؛« ءالا نيع ىف « اران اولخ-حآف » ةريحلا وهو

 اودجي ملف » هتدقوأ اذا روقتلا ترجس « ترحس وايجبلا اذاو » ٠٠

 ىلأ هيف اوكلهف ُد مهراصنا. نيع هللا ناكف.« ايراصنا هللا نود نم مهل
 هذه نع مهب لزنل ةعيبطلا فيس « فيسلا ىلل» مهجرخ؛ ولف ٠ .ديالا
 .٠ (؟م0)(« هللا وه لب «.هلئابو « هلل لكلا تاك ناو « ةعيفرلا ةجردلا

 : لوقي .مث

 ٠ توبثلا هل برلا ناف ٠ ىِهلا : لاق ام « ايو : حون لاق »

 توبث برلاب داراف ٠ ناش ىف وه موي لك وهف ءامسآلاب عونتي هلالاو
 نأ مهيلع وعدي « ضراآلا ىلع رذت ال » وه هىللا/ حصي ال ذا « نيوكتلا

 هل » «  هللا ىلع طبهل لبجب متيلد ولو » ىددصحملا اهنطب ىف اوريصي
 « اهيف تناف » اهيف تنفد اذاو « ضرألا ىق امو « تاومسلا ىف ام
 « ىرخا ةرات مكجرخن اهنمو « مكديعن اهيقو » ٠٠ كفرظ ىهو
 اولعجو « مهبايث !وشغتسا » نيذلا » نيرفاكمنا نم » هوجولا فالتخال

 : رفغلاو ٠ مهل رفغيل مهاعد هنال رتسلل ايلاط « مهناذآ ىف مهعباصا

 ةوحن احئر نمو ىبرع ن.4با دنع دوجولا ةدحو ةديقعح _ ىلا, ةحمل هذه .(؟86)

 .. ممآلا_ لك نم .ةفوصتملاو ةفسالفلا نم

 ( ؟ ج زاجملا_ها)



 - محملا

 كنا » : ةوعدلا تمع امك ةعفنملا معت ىتح ٠ ؟دحأ « ارايد » ٠ارتسلا

 ريلاخلا ىلا « كدابع اولفي » مهكرتتو مهعدتت ىأ « مهرذت نأ

 نورظنيف -' ةيبوبرل“ رارسأ نم مهيف ام ىلا ةيدوبعلا نم مهوجرخيف
 بابرآلا ديبعلا مهف ؟ اديبع مهسفتأ دنع اوناك ام دعب ايابرآ مهسفنا

 ارهظم ىأ « ارجاف الا » : نورهظي الو نوجذي ام : ىأ « اودلي الو »

 ٠ رتم ام نورهظيف ٠ هروهظ دعب رهظ ام !راتس ىأ « ارافك » رتم ام

 ىف رجافلا دصق فرعي الو « رظانلا راحيف هروهظ دعب هنورتسي مث
 « ىل رفغا بر » دحاو صخ كلاو « هرفك ىف رفاكلا الو هروجف

 ىق كردق لهج امك هردقو هماقم لهجيف ىلجأ نم رتساو « ىنرتسا
 ةجيتن تنك نم « ىدلاولو ) «  هردق قح هللا اوردق امو » : هلوق

 ىبلف ىأ « ىتيب لخد نملو » ةعيبطلاو لقعلا : امعو « امهنع

 وهو « ةيهلالا تارابخالا نم هيف نوكي امل اقدصع ىأ؟ « انمّؤم »

 نم « تانمؤملاو » لوقعلا نم « نينمؤمللو » اهسفنأ هب تثدح ام

 نيفنتكملا « بيغلا لهأ؛ تاملظلا نم « نيملاظلا دزت الو » سوفنلا
 « مهسوفن نوفرعي الف « اكاله ئأ « ارابتالا » ةيناملظلا بجحلا فلخ
 كلاه ءىش لك » : نييدمحملا ىف مهنود قحلا هجو مهدوهشب
 .٠ (؟م5) « كلايلأا : رابتلاو « ههجو الا

 ةدابعل ةيفوحلا ديجمت : ناونع تحت صنلا اذه مامالا دروأ

 اذه ىف قئاقحلا ىول دق ىبرع نبا نأ عقاولا ىفو )١417( مانصألا
 «راهنلا عضوم ليللاو ٠ قحلا عضوم لطابلا عضوف ٠ اعينش ايل صنلا
 مذلا تارابع لك لوح « بقاوعلا ةميخو ةارج هللا باتك ىلع أرجت
 نود نم !اوذختاو هنع اوضرعأ نيذلا هموق ىف حون ةروس ىف ةدراولا
 . الابق“ مهضارعا لعجو ٠ حدم تارابع ىلا اهلوح « ابايرا هللا
 ٠ ةاجن مهكالهو ةياده مهرفكو

 نبال صوصقلاو ( 6 ه4 ) ىعافيلا مامالل فوصتلا عرصم رظني (781)
 .( الك الا ) ىبرع

 نباك فوصتلا لاجر لك سيلف ٠ لوبقم ريغ ميمعت مالكلا اذه ىف (741)
 . ةيميت نبا مامالا لاق امك ىدهلا ىلع وه نم مهتم لب « طلخلا اذه ىف ىبرع
 : درفلا أطخ لمحتت ال ةعامجلاو
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 ءانثأا ىف أشح لب 2 بسحخ حون تايآل ىبرع نبا ءسي ملو

 ملاظلا لعجو ؛ حون تايآ نم دارأ انم اهنم اديرم ىرخأ تايآ همالك

 : ىئاعت هكلوف ىف دراولا ىثالثلا ميسقتلا حلا ىف

 ملاظ مهنمف ٠ اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث »

 « هللا نذلب تاريخلاب قيام مهنمو 2« دصتقم مهنمو « هسفنل

 ٠ (؟؟) رطاف

 ٠ مهاندأ هنأ عم !؟ ٠ ةتالثثاغ عاونألا لضفأ هسفن ملاظلا لعج

 نم لضفأ رئاحلا لعج امك فسعتلاو ليوأتلا ىف طبختي اذكهو

 « نم » هلف بطقعلا لوح اهيف رودي ةرود هل رئاحلا نال ؛ ىدتهملا

 !؟ .. ةياهن ىأ « ىلا » هل سيلو ةيادب ىأ

 دنع فقوتيم وهف ةياهنو ةيادي ىأ « ىلاو نم » هلف ىدتهملا اما
 !؟ .. ةميدتسم ةرود ركئادلا فالخب ةياهنلا ىلا هلوصو

 ضرافلا نب رمعو « ىبرع نب نيدلا ىيحم نأ ةقيقحلا ىفو
 ةمتاق ابحس !دبلو « ةعصانلا فومتلا ةقيقح ىلا اءغسأ امهنإ نع الضف

 ربكا رفكلاب امهيلع اومكح نيخذاث ايطعأ امهناف + ةيفاصلا هئامم ىف
 ماقع ىف هسفن لحآ نمو ٠ ماهتا ةدام رذغأ مهيدي ىف اعضوو « ليلد
 نيب لصافلا وه ةدحو هللاو ٠ نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف مهتلا

 ٠ هدايبع

 ليوأتلا ءوس راكذشأ

 ٠ ليوأتلا ءوس ىف مهبهذم ءاملعلا نم ةفئاط مهيلع ركنا دقو
 مالعا ربكا نم ربتعي ىذلا ىلازغلا مامالا مالسالا ةجح وه اذهف
 دجي مل ىذلاو « ةتسلاو باتكلا نم هلوصأ ةدمتسملا ىمالمالا فوصتلا
 « لالضلا نم ذقنلا » هامسو فوصتلا ىف الا هللا ىلا ةيادهلا قيرط

 ةينطابلاو ٠ ةفسالفلاو ةفسلفلاو « نيملكتملاو مالكلا رجه دعب

 طباوض لوبقملا ليواتلل عضيو « ليواتلا ءوس مجاهي هارن ٠ نينطابلاو
 : لوقيف « ةقدلا ىف ةياغ ىه
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 ماصتعا ريثب اهرهاوظ ىضتقم نع تفرص اذا ظافلالا نأ »

 لنيلد نم كلذ ىلا وعدت ةرورض ريغبو ٠ عرشلا بحاص نع لقنب
 لب « طبض ال نطابلاو ٠.٠ ظافكألاب ةقثلا .نالطب كلذ ىضتقا « لقعلا
 مده ىلا ةينطابلا لصوت قيرطلا اذهبو ٠.١ رطاوخلا هيف ضراعتت
 .٠ (؟مه) « عئارشلا عيمج

 رهاظلا نع لدعي الو « اهرهاوظ ىلع اهلمح ظافلألا ىف لصالا

 . مالسالا ةجح امهيلع صن ناذللا امهو , ىلقع ؤا ىعرش عنامل الا
 . ةدهاشملاو سحلا وأ « ةداعلاو فرعلا بمحي ىعادلا نوكي دقو

 .اكلسم ليوأتلا ىف كلس ىبرع نبا نكل لوبقم رطآلا هذه ىف.ليوأتلاو
 اميف مهتاليوأتل انلثم نم قرفلا باحصأ نم هلثمو '« انيأر امك ايبرغ
 ,ظافلالاب ةقثلا دقفي نا ىلازغلا مامالا لوقي امك هتاش نم اذهو ٠ ىضم
 ةلالحلا ءافتخاب رارضالا رطخا ىلا ىدؤيو ٠ مهفلاب لخي كلذكو
 . .اهتغلو اهيناعم ةفئاط لكل حبصتو « مهافتلا نم ةماعلا

 ةروس نم ىبرع نب نيد“ ىيحم هلوأ ىذلا صنلا انذخا ولو
 رخآ ىفوضل نصنلاب انعفد مث « هايإ هليؤاتب اظفتحاو مالسلا هيلع حون
 نيبو ىبرع نبأ هقاق ام نيب طق اهياشت اندجو امل هرسفي نأ هنم انبلطو
 هذه انررك ولو ٠ ىبرع نب' ليوأت ىلع علطي الا طرشب رخآلا-هلوقي ام
 ليوأت مهنم :دحاو ليوأت هباش امل فوصتلا باطقأ عيمج نيب.ةيلمعلا

 ايصخش' حبصي طباوخ نوعب ئرجي نيح ليواتلا نال كلذو .« رخآلا
 نم دبال ناكف ٠ ىفسعتلا ليواتلا داصف ىلع ةلالد ربكأ هذهو ٠ اتحب

 ٠ مطو عاش ناو هردصم ناك امهم رمدملا رطخلا اذه هجو ىف فوقولأا

 : دريو ىدصتي ةيميت نبا مامالا
 ”كرامعملا فنغا نم ةدحأو اهل ىدصتلاو ليواتلا ىضوف تناك

 ةينهذلا ةتاقاط لك عمجتساو ٠ ةْيميت نب دمح؟ مامالا اهضاخ ىتلا

 لوقعملا دودح نع جرخ ْذق ليوأتلا :رطخ ناك املو ٠ اهتمواقملا ةيفلعلاو
 ىلع هعورفو 'نيدلا لوصاأ' مده فدهتْسا اًميق قدهتشاو 1 لوبقملاو

 .' ( 34 519 ) قنعاقيلا مامالل فوصتلا عرصم رظني (؟44)



 سس ة59ءأ د

 ةيامحو « مالسالا ىلع ةيميت نبا مامالا ةريغ نأف مدقت ىذلا وحنلا
 دسي نأو ةنتفلا باب دصوي نأ ىرن اميف هيلع تلم! هتضيب
 « قئاقحلا هيومتو بارغالا ىل؛ نولوؤملا اهنم برست ىتلا ذقانملا لك
 ليوأتلاو « همالك رح ىف هلمعتسا دق ىذلا زاجملا ةرمغلا هذه ىف ىفنف
 ٠ تالكشملا نم ريثك ىلع هب بلغت املاط ىذلا هيلا ىضفملا

 . زاجملا ديرب وه امنا زاجملا ىلا ىضفملا ليواتلا نال كلذو

 نويضوفلا نولوؤملا هنم ذختا ٠ ليوأتلا ىضوف ديرب وه امنا زاجملاو
 اهدقوم اهيلع رطيسي نيح رانلاك وهف ٠ مهلمع ةيعورشمل ةليسو
 : هدابع ىلع اهب هللا نتما كلذلو « ةمعن نوكتف ىضتو عفنت اهطبضيو

 نحن مآ اهترجش متاشنأ متنآأ ؟ ٠ نوروت ىتلا رانلا متيارقأ »

 ٠ (986) « نيوقملل اعاتمو ةركذت اهاتلعج نحن ؟ نوئشنملا

 ةادأ حبصت اهناق افازج دوقولاب دمتو « اهنأشو كرتت نيح اما
 ٠ ريمعتو شاعنا قدك لبق 56 تناكو © ريمدتو عانفا

 ماوق ناك ةجاحلا بسح هاتقرصو هيف انكمحت اذا ءاملاك وأ

 ٠ اكلهم انافوط راص هدح زواجت نأو ٠ ةايحلا

 نه ٠ اهدض ىلا تبلقنا اهدح ىلع تداز نا ةمعن لك اذكهو

 « أعم نآرقلا ىفو ةغللا ىق زراجملا ركنأف ةيميت نيا مانمالا ىرينا

 ىف مهديك دريو ٠ قرطلا لك نييوضوفلا نيلواتملا ىلع عطقيل

 ٠ مهروحت

 * هرعاظ ىلع ظفللا ءاقبا نيب قيفوتلا ىف لاتحي هارت كلذل

 ءمسأآلاو 2« ناكملا ىلعو ةينبآلا ىلع قلطت ةيرقلاو « ءاعدلل ةنمضتم

 ٠ اذكهو « ةيقيقح ةلالد اهيناعم ىلع لدت ةثطاوتملا

 امناو ء« قسفي وأ رفكيف هركنم مالي ئتح ةديقع سيل زاجملاو
 ٠ هرثاو هتلالد ركني نلف همسا ركنا نمو نايبلا قرط نم قيرط

 ٠ ( 87 - 0 ) اةعقاولا (؟هؤ)



 2125-0 3قلإأل 5-5

 بعهذم نأ  رئارسلا ىف ام ىلع علطملا وه هللاو  دقتعن اننا

 تثبع ىتلا ىوضوفلا ليوأتلا ةرهاظل لعف در ناك زاجملا راكنا ىف مامالا

 تزغلأو ٠ قحلا عضوم لطابلا تعضوف تارجتو صوصنلا ةمرحب

 « نيفيزملا فيز درت اهمامأ ةفقو نم دبال ناكف تلضاو تليخف تمهبثو

 روذعم وهف ٠ مامالا هعنص اميف انتديقع هذه ٠ نيلحتنملا لاحتناو

 نارجا هل دهتجملاو ٠ هتين بسحب مالي وأ باثي امنا ءرملاو ٠ لعف اميف

 3 ٠ أطخأ نا رجاو ةينلا صولخ عم باصا نا

 : مامالا تافلؤم نم ناعماب أرقي نمو

 « ريسفتلاو 2« فوصتلاو « تافصلاو ءامسألاو « فلسلا داقتعا

 ٠ لوقعملا حيرصل لوقنملا حيح ص ةقفاومو « ةنسلا جاهنمو ناميالاو

 ةمئآلا نع مالملا عفرو ٠ تاوبغلاو ٠ طارصلا ءاضتقاو « ريمفتلا قئاقدو
 ةنسلاو باتكلا رصانف ٠ سيطاولا ةيماح ابرح ضاخ دق هدجي مالعالا

 ىلع مدقأ اذاف « هل لحاس ال رحب » : هيف ليق امك وهف « فلسلا بهذمو

 « انروصت ام ىلع ةزاجالا هدقتعم ناكو ( زاجملا راكنا ) ةوطخلا هذه
 ٠ ةهاجتالا اذه ىف ىدحوأب وه سيلو « هرذع هلف

 ظفللا ىلع ىنعملا رصأن لبق نم ىئاجرجلا رهاقلا دبع مامالاف
 فصنأ وا ىنعملا ىلع ظفللا رصانف داع مث ٠ (80) لكالدلا هباتك ىف
 ارسفم ايلعلا تاساردلا ىف ملعلا مهنع انيقلت نم ضعب لاق دقو , هيلا
 ظفللا ىلع ىنعملا رصان نيح مامالا نا « اضقانتم ودبي ىذلا جهنملا اذه
 ٠ ىنعملا ىلع اوراجو ةيزم لك ظفللا اوحنم نم ىلع درلا همه ناك

 ىف غلاب نم ىلع درلا همه ناك ىنعملا ىلع ظفللا رصان نيحو >3

 نب مهجو هلكاقل ةاتدمحو سفتل ١ هيلا تحاترأ دق هيجوت اذهو

 .رايتخالاب اولاق نمل لعف در. ناك هبهذم نا اولاق ربجلاب لئاقلا ناوفص

 )١50( لئالدلا رظني ) ؟؟١ «  ) 8٠67ىجلفخ ءد : ط -



 هس أدل ل

 ىفد ىف مهج لتاقم بهذل لعف در ناك تافصلا ىفن ىف مهج بهذم نا : اولاق امك

 ٠ (891) ةيبشملا نم هاتدأ ىذلا « تابثالا » ىف ناميلس نب

 فورظلا ىلا اهانعجرأ اذا ءاملعلا بهاذم نم اريثك ناف اذكهو

 ٠ اهرئأتو اهتاموقم ىلع فوقولاو اهميوقت انيلع لهس اهيف تدلو ىتلا
 ٠ ةدذلصحو هلل ملعلاو

 ميلحلا دبع د ريكالا مامالل )١00( مالسالا ىف ىفسلفلا ريكفتلا رظني (؟1)

 .٠ قيسالا رهحزالا خيش دومحم





 ىاثلا مّتقلا

 امام





 لوألا ثسعا

 9ر2 ترغب
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 ١ ميسقلا نبا )١(

 ىنفولا هذيملت ةيميت نبا دمحأ مامالا دعب زاجملا ىركنم رهشا نم
 نأ نانئعطالا نم ريثك ىف ررقن نأ عيطتسن اننأ لب ةيزوجلا ميق نبا
 هيف ميقلا نبا ةمالعلا هبتك امب متخ ىطسولا روصعلا ىف زاجملا ركنا

 ىنب ىتلا لوصألا ىلع هراكنا ىنبو ةيميت نبا هخيش وذح ىدتحا دقو
 نم هخيش نع زيمتي ميقلا نبا نا ديب ةيميت نبا هخيش راكنالا اهيلع
 : نيتيحان

 تالخادملاو ضورفلا ةرثكب امارغو الدج هنم رثكا هنأ : امهادحا
 زاجملا راكنا هوجو لصوأ ىتح 0 دوعلاو ءديلأو 04 ةيظفللا ةاكحاملاو

 ٠ نيسمخلا نم رثكأ ىلا
 مهيمرو هيضراعم نم لينلاو ةموصخلا ىف دلا هنأ : امهتيناثو

 اتوغاط زاجملا ىمس تكو 4 كاردالا مدعو مهفلا عومو بذكلاو لهجلب

 :: نيتايس امك
 جهنم ىلع زاجملا راكنا هتالواحم ىف هفقانن الو نحن اهو

 « هتحت لئاط ال ىظفل ندج نم هيف قرغأ ام دعيتسن فومو «. ىعوضوم
 ٠ قيرط رصقأ نم هلوق عفدي امب ىفتكنو

 : ىتأي ام ىلع هبنن هتشقانم ىف لوخدلا لبقو

 « راكنالا اهيلع ىنبي ىتلا هوجولا ىف عسوتي ام اريثك هنأ ه

 ١ دحاو هجو ىف اهنم ةعئاط ةفئاط لوخدو طغضلل ةلباق عقاولا ىف ىهو
 اهوجو ال ادحاو اهجو هارن امم وه هقرف ام درلا ىف عمجنس انناف اذِيلو

 .بويأ نب ركب ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش :ةمالعلا وه )١(
 تافلؤم ةدع هلو ىلوصالا ىوحنلا رسأملا ىلينحلا هيقفلا ىقشمدلا ىعرزلا دعس نبا

 ٠ نونفلاو مولعلا نم ريثك ىف

 ٠ (؟١/84 ) ةياهنلاو ةيادبلاو ( 158/5 ) بهذلا تارذش ىف هتمجرت رظنا
 ٠ اهب نفدو ه ال١41 ماع قشمدي هللا ةمحر ىفوتو ( ٠١5/1 ) نيفلؤملا مجعمو



 ب ةو١١

 صخختتس لي 2 هيف هتلاطال هصوصتب  امئاد نتلن نلن ه

 - زاجيالل ايخوت  هنم هدارمب لخم ريغ انيمأ اصيخلت هيف عسوتي ام

 - هظفل ال هدارم بسح ىلع هشقانن مث

 مامالل انتهجاوم ىف اهانتقان اهدروأ ىتلا هوجرولا نم ريثك ©

 ٠ ه«انمدق نأ قيس ام ىلا ليحنو هيف دعم اندر زجوتم اذهلو « ةيميت نبا

 ٠ قيفوتلا هللابو

 راكنالل نالصأ

 نيلصأ ىلا عجرت ةمالعلا اهركذ ىتلا هوجولا ةلمج نا
 : اسهل ثلاك ل

 : نآأرمأ هيف هدمتعمو ىلقن لصأ : امهدحا

 ىعباتو مهعيبأتو ةباحصلا دصقي  فلسلا نم ادحا نأ : لوألا

 زاجللا ظفلب قطتي ملو , زاجمو ةقيقح ىلإ ةغللا مسقي مل  مهيعبات
 ل ةيميت نبأ هخيشل اعبت دمحتأ مامالا مالك رسف دقو 6 دمحأ مامالا لا

 ةغللا ةمئآ نم دحأ كلذك هب لقي ملو ٠ لالدتسالا نع هجرخي امب

 بار تالا قزلو: ءالتعلا نبا ىرمع ىو: هيوينصو ليلخالك لوجألاو
 ٠ مهريغو

 ةفغللاأ ىقو نآرقلا ىف زاجملا ركنا نم فلسلا نم نا : ىناثلا

 ٠ (7) ىنيئارفسالا قحسا ىباو ىرهاظلا دوادك

 : مالكلا اذه دقن
 ٠ لاق ام لك ىف ةيميت نيا مامالا هخيش انه فلؤللا عيات

 ةجاح الف اضيفتسم اشاقن ةساردلا هذه ىف لبق اميف هانشقان دقو

 ٠ ( الهال- ١84 ) 7 « قعاوصلا » ىف هتارابع رظنت (؟)
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 مل اديدج نيركاذ انك ناو'- ميقلا نبا ةمالعلن انتهجاوم' عئاقو ىلا
 قح-سما ابا ذاتسالا نأ انه ركذ ميقلا نبا ةمالعلإ ناف لبق نم هلقن
 دعب داع مث « اعم نآرقلأ ىفو ةخللا ىف زاجملا ركنا نمم ىنيئارفسألا
 رارقالا ىلا ةحارص هيف بهذ قحسا ىبا ذاتسالل الوطم اصن ركذو كلذ
 : ىف نييلوصالا ضعب عزاني وهو زاجللاب

 ىف لبق نم انركذ دقو ٠ ؟ ةقيقح مأ زاجم صصخملا ماعلا له
 مامالا ككشت دق ناك قحسا ابأ نأ ةيميت نبا مامالا لبق نيركنملا ثحبم
 كئذ ركذ ٠ هيلا زاجملا ىفنب لوقلا ةبسن ىف نيمرحلا ماماو ىلازغلا
 ميقلا نبا' ةمالعلا هنع هلقذ ىذلا صنلا نا عقاولاو ٠ .رهزملا ىف ىطويسلا
 التسسالا نا اذه ىنعمو ٠ نيمرحلا ماما _ كلذك  هلثم لقن دق ناك
 ىركنم ناكرا نم ميظع نكر دهني اذهبو ٠ زاجملا ىفنب لقي مل قحسا ابأ
 ٠ (؟)لبق نم مهل ةريثك ججح تدهنا امك زاجملا

 اهاتددر دق ىوعد هذهف زاجملاب لقي مل فلسلا نم ادحأ نأ امأ

 هانركذ امو  نيزوجملا . لوالا مسقلا ىف هانركذ ام اهنم « ةلدالا عطقاب
 ةدسع قرط نم انحضوأ دقف « ةيميت نبا مامالا ىوعدل انتهجاوم ىف

 : ىعفاشلا مامالاو هيبحاصو ةفينح ىبا مامالل زاجملاب لوقلا ةبسن
 مامالاو ؛ ىئسلا ةبيتق نباو « ىيارعالا نباو « ءالعلا نب ورمع ىبأو

 ةيميت نبأ مامالا حرص نمم ريثك ءالؤه ريغو « مهذع هللا ىضر دمحأ

 انتيثا اننا لب « هب اولوقي ملو زاجملا اوفرعي مل مهنأب ميقلا نبا هذيملتو
 ةلاسرلا ىف ىعفاشلا مامالا دنع ىزاجملا ليوأتلا دوروو عطاقلا ليلدلاب
 ٠ (:)مآلاو

 : نيمامالا رذع

 ككلوا نع اظفحي مل امهنال ناروذعم هذيملقو ةيميت نبا مامالا
 ٠ مهنع كلذ ظفح زاجملاب لوقلا مهنع لقن نمو « هولاق ام لك ةمثالا
 اذه ىلع ءانبو « ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نم » : لوقت ةدعاقلاو
 عوضوم ىف ةجح سيل ميقلا نبا هذيملتو مامالا ظفح مدع نا : لوقت
 .٠ عازنلا

 نيمرسحلا مامال ناهربلاو ( 585 ) قعاروصلا : هلك اذه ىف رظنا )١(

 7 .( "1/71 ) ىطويسلل رهزملاو ( ) ١/14
 ٠ (66 ) ةاسرلا (:)
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 : وهف ىناثلا لصالا اما ٠ ىلقنلا لصالاب صتخي ام اذه.

 عسوتي نأ هل ءاش ام .ميقلا نبا ةمالعلا عسوت هيفو : ىلدجلا لمعألا
 هموصخ ىمرو ضقئاو ركو « لاجو لاصو سادسا ىف اسامخأ برضق
 : لوقنف مدقتملا ساسالا ىلع هعم انراوح ريدتو ةصيقن لكب

 : ىلا ةمالعلا بهذ ىلوالا ؛ةثالثلا هوجولا ىف ©

 مث « ظفلل لوأ اعضو ىعدتسي هيزوجم دنع زاجملاب لوقلا نا
 اذه ىوعدو ٠ هيف الامعتسا مث زاجملل ايناث اعضو مخ هيف الامعتسا
 ٠ !؟ هيف ىحو الو ىحولا الا هب ملعلل قيرط الو ملع الب لوق

 ظافلا اوعضوو اوعمتجا ءالقعلا نم اموق نأ ىعدتسي اذه نأو
 اذه:اولاقو ىقرخآا ناعم ىف اهلامعتسا ىلع اؤاطاوت مث ناعمل :ةغللا

 قكابجلا مشاه ىبا لبق فرعي مل لوقلا اذه نأو « زاجم اذهو ةقيقح
 !؟ بذكلاب ةرهاجم هذهو :ةيحالطصا تاخغللا نأ معز ىذلا وهف

 لامعتسالا لبق' ظفللا نا .هقيزعتو زاجملاب لوقلا . ىلع بترتيو
 ٠ (5) خلا زاجم الو ةقيقحب سيل

 : مذاكلا اذه دقن

 « نويلومالاو.نوينايبلا : ءاملعلا نم ناقيرف زاجملاب لئاقلا
 ٠ هسسأو ةدعاوق اوعضوف زاجملا نع اثدحت ناذللا امه ناقيرفلا ناذه

 هعاونأو هماسقأو هطباوضو هدح ثيح نم هيف لوقلا ىف اوعسوتو
 نيثدحلملاو نيرسفملاو ةاحنلاو نييونللاو دإقنلاو ءابدالاك مهريغ امأ
 . ريبعتلا اذه حص نا ةزهاجو ةرضحم .ةعرج هوفلأ دقف نييزاجعالا.و

 ,نم لك ىقبتلا ناو نييلوصإالا جهنم نع فلتخم نيينايبلا جهنمو
 ٠ (5) عورقلا ضعبو ةركفلا لوصأ ىف نيقيرفلا

- 

 ٠ ( 548 - الهال ) قعاوصلا رظنا (ه)

 ٠ نييتايبلا فلاخب,نييلوصالا دنع ,عئاش زاجللا تارامأ ثحبم الثم (1)
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 ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نيا مامالا ةصاخبو « زاجملا وركنمو
 جهنم ىلع هل مهيدصت نم رثكا ىلوصالا جهنملا ىلع زاجملل نودصتي
 ىف قيقدلا رظنلا لالخ نم اهيلأ انيدتها ةقيقح هذه ٠ نيينايبلا

 ٠ نيزيجملا ىلع مهدودرو نيركنملا فقاوم

 قفقحتي ال هنال زاجملا عانتمأب ميقلا نبا لوق نم رهاظ اذهو
 مث ناث عضوو « لامعتسا مك « لوا عضو : لوصأ ةعيراب الا

 امأ ٠ ناث عضوب الصاح زاجملا نوريتعي نييلوصالا نال ؛ لامعتسا
 نوكيف زاجملا امآ لوالا عضولاب لوقلا مهدنع فورعملاف نوينايبلا
 ميقلا نبا هيلا بهذ امف لك ىلعو ٠ هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لامعتساب

 امتاو ملسم ريغف هيف ىحو الو ىحو ىلا جاتحي عضولاب لوقلا نأ نم
 جاتحي ىتح نيدلإ لوصأ نم عضولا سيلق ٠ عوفدم ىلدج ضرف وه
 قئاقح نم ريثك لطبلا اذه حص ولو « اهب ىحولا لوزن ىلا اهيف
 لزتي مل ىحولا نا عم اهتح ص ىلع ءاملعلا قيطأ نونفلاو مولعلا
 اهمدختسا تاحلطصملا نم اريثك ميقلا نبا ةمالعلا ىلع انددرلو « اهب

 ٠!؟ اهيف ىحولا نم دنس امهيدل سيلو ةيميت نبا هخيشو وه

 لصأ نأب نامزجي اداك لبق نم هذاتساو ميقلا نيا ةمالعلا نا لب
 نوكت دق ضرف درجم وه مأ كلذب حيرص ىحو ءاج لهف ماهلا ةغللا
 ٠ هتهوت ىرخاو هرصنت لكالد - عضولا لثم هل

 نأ وتيتو نا 'ممفلخ نييلو يتعولاب وكس قا اطل ئزرعلاو
 عضوا ةيفيكو ءىش .مضوللق + ةثللا مظول دقعتلا ءالقنلا نم اَرْمكؤم
 ٠ هسفن عضولا ىفن ءالقعلا عامتجا ىفن ىلع بترتي الف رخآ ءىش
 لبقت ل اهسقن ىف ىهو اهؤدبم لهجي ىثلا ةيملعلا قتاقحلا نقكا امن
 ٠ عاقتنالا

 نويتايبلاو « مهدتع ةعنئام نوكت الق اهيف نولهاستي دق نييئوصال؛ دنع نئارقلاو
 نويئثوصالا هيلع ام فلاخت نييئايبلا دنع ىلقعلا زاجمللا روصو ٠ ةعئام اهنأب نولوقي
 ٠ نييلوصالا فالخب نيينايبلا دنع ميظع نأش ىراعتسالا زاجمللو

 ( ؟ ج زاجملا ه8 )



 ىنؤدلا دوسإلا ومأ له اهيف عزون وحنل! دعاوق .ديعقت ءدب الثمف

 دعاوقلاف كلذ عمو ٠ هريغ م١ ىلع مامإلا رمأب اهتروكاب عضو ىذلا وه
 ٠ !؟ لدجلا لبقت ال ةقيقح اهسفن

 لبق ظفللا نأ ىضتقي زاجملاو ةقيقحلا فيرعت نأب لوقلا نا امأ

 دنع ليق دقق روظحم كلذ ىف سيلف زاجم الو ةقيقح ال لامعتمإلا

 يفنب أهل ةلص ال ةلأسم هذهو « ءاوس دح ىلع نييغالبلاو نييلوصإلا

 ميسقتلا رهتشا امناو ٠ زاجملاو ةقيقحلل ثلاث ميعق ىه امئاو « ٍزاجملا

 لمعتسملا مالكلا مهدصق نال ىئالثلا نوذ  زاجملاو ةقيقحلا  ىئانقلا

 ٠ لمهلا نود

 امم اذهف « لاحم لامعتسالا ىلع قباملإ عضولا نأب لوقلا اما

 انؤرقم عضو ظفللا نأب امهعم نحنو ٠ لبق نم هذاتساو ميقلا نبال. ملس .

 زاسجملا ىزيجم لوقو .٠ هيف عازن ال اذهو ٠ هل عضو اميف هلامعتن

 اننلق امك هيف روظنم زاجم الو ةقيقح ا لامعتسالا لبق ظفللا- قأب

 مجاعملا ىف اهدرم بسحب ىْهف « ةيمجغملا ظافلالا ىلا (7) لبق نم
 نورقللا لؤالا لامعتمالا ىلع ةئراط ةلاح هذهو ةلمعتسم ريغ

 هررق امو زاجملا وزيجم هررق دق ام نيب عمجلا نكمي اذهيو ٠ عضولاب
 مل ىتلا مجاعملا ئف ظافلالا رثكأ امق ٠ ميقلا نباو ةيميت نبا نامامالا

 ٠ ةقثوم صوصن ىف برعلا دتع اهلامعتسا انل لقني

 : عيارلا هجولا ىف ةمالعلا لاقو ه

 ٠ ىناعملا ىلع اهتلالد نع ظافلالا ليطعت مزنتسي اذه نا »

 . (م0 عتتمم كلذو

 : مالكلا اذه دقن

 هسب انملس ول لامعتسالا .لبق ظفللا ناب لوقلا نإ فلؤملا دارم

 ٠ ةساردلا هذه نم ( ,/454 ) رظنأ (9) 1

 ٠ ( 788 ) قعاوضلا. زظني (ه)
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 اذهو ٠٠ اهتلالح نع ظافلالا ليطحت ىلل ىدؤي زاجم الو ةقيقح ال. هتأي
 « ىدارفا ىنعم اهل بيكرت ىف لامحتسالا لبق ةماكلل نال كاتك عوقد
 قنطم لامعتسالا يبق اهاتعم نأقك ©« ىع ” ةملع لثع ء ماع هتك

 بسحب ةصاخ ةيقرظ ىلع لدت اهنلق لصتست نيح امك - ةيقرظلا
 ةهنه لمسصكتت اه

 ىف راجغللا نلاو - ميحن ىقك راريالا نأ » : ىلاعت هلوق هقادصم

 ٠ (5)«ميحج

 ناتاعو « رانلا 2 ميجحلا ةيفرظ ريغ » ةنجلا ٠» ميعنلا ةيفرظف

 ؟ نذاآ ليطعتلا نوأف.٠ الثم « رئثبلا ىف ءاملا » ةيفرظ ريغ

 : سماخلا هجولا

 مهتأب راجملا ىزو حجم ةمالعلا ضراع سماخلا هجولا ىقو ©

 مهقافتا عم اهمزلتسي ال ما ةقيقحلا مزلتسي زاجملا له : لوح نوفلتخم
 اولاق ناف مهرصاحي نأ اذه نم هدصقو ٠ زاجملا مزلتست ال ةقيقحلا نأ

 هيف تادرفملل ناف ٠ ليللا ةل تباش : مهلوقب مهضراع مزلتسي ال

 « مب ةدقح

 اذطعو ةقيقحلا يف لامعتسالال قيسب اوبلوط مزلتسي اولاق ناو
 )٠١( ٠ مهدنع هيلا ليبس ال

 : مالكلا اذه دقن

 نأ نوداكي مهف « زاجملا ىزوجم دنع نأش ىذب ثحبملا اذه سيل
 ٠ اهنع عرف وهو لصأ اهنال ؛ ةقيقح نم هل ادبال زاجملا ن؛ ىلع اوعمجي
 كدلب ىنمدقا : .وحن ىلقعلا زاجملا روص ضعب ىف فالحل! عقو امناو
 ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا نييغالبلا خيث بهذف « ”نالق ىلع ىل قح

 مهتم نورخأ هقلاخو ٠ ةقيقح هل نوكي نأ مزلي ال اذه لثم نأ ىلأ

 راطقتالا (؟) : 1١8-41 .٠

 )٠١( قعاوصلا رظني ) 5845 ( ٠
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 مامالا نال ؛ ىظقل قيقحتلا دنع فالخلاو ٠ ةقيقح هل اولاقف بيطخلا
 داتسا قيس ىأ « لامعتسالل ىفن انه ةقيقحلا ىفن نم دصق رهاقلا دبع

 ٠ قالطالا ىلع ىقيقحلا لعافل؛ ىفت ال ىقيقحلا هلعاف ىلإ لعفلا
 « هللا » وع رورسلا لعاق نآ ىلع نوققتم مع كتيؤر ىتنقرمم كلذكو
 دارم وه اذه ٠ كتيؤر دنع هللا ىنرسس : لاقي نأ قبسي مل نكلو
 نود ةقيقحلا زاجملا مازلتسا وه نذا نييغالبلا بهذمقف ٠ مامالا خيشلا

 ىزوجمل محفم ميقلا نبا ةمالعلا هلاق ام نأ اذه ىنعم سيلو ٠ سكعلا
 بولطملا ىلع رداص مث ىقيقحلا لامعتسالا قيسب مهبلاط ثيح زاجملا
 زاجم هنأ ظفل. ىلع نويغاليلا لقي ملق - ليبس اذه ىلا سيل لاقو
 ٠ زاجم هنا ليق ام ريغ ىف قياس لامعتسا مهيدلو الآ

 دومجو داسجاالا حاورالا ةقرافم وهو قفورعع  الثم تولاق

 تلعنجو هانييحأف أقيم ناك نمفا : ىتارقلا ريبعتلا ءىجي نيحو
 توملا ىتلالد نيب .ىتأيبلإ نراقيو «)١١( ساتلا ىف هب ىشمي ارون هل
 ةيآلا ىف امهتيلالد نيبو « قزري ىح نالفو تيم نالف ىف ةايحلاو
 ىف زاجم دمجلا حورلا ةقراقم ىق ةقيقح توملا نا : لوقيو ةميركلا
 برشيو لكايو شيعي نميف ةقيقح ةايحلا ناو « لهجلإو رفكلاو لالضلا
 اذه ىئايبلا لوقي نيح « ناميالاو ىدهلاو ملعلا ىف زاجع ىسحيو
 ؛ ةيقيقحلا ىئاعملا ىف لامعتسالا قيسب هيئاطي نأ دحآ قح نم سيلق
 نم ميقلأ نبا ةمالعلا هدازإ ىذلا زيجعتلا نيأق لصاح ليصحت كلذ نال

 ٠ اهيلع ىضقملا ةيلاطلا هذه

 :هتم ديرل اميف ةقيقح ةملكلا هذه له « قعاوصلا 5 هباتكو
 قعاوصلا لسريو » : ىلاعت هلوق ةلالدل امامت ةيواسم اهتلالد نوكتف
 ؟ فقلتخم ىنعملا نأ ما 6)١١( ءاشي نم اهي بيصيق

 ه 555 : ماعتالا 63(

 .1ا9 : دعرلا (1؟)
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 ةيآلا ىف قعاوصلا نا !؟ ىرت اي نيتلالدلا' نيب ىوسي ىذلا نمو
 زاجم ةمالعلا باتك اهب ىمسملا قعاوصلاو « هيف تملعتسا اميف ةقيقح
 .٠ ةلصو ةقالع ةقيقحلا نيبو هتيب

 الولو هيدي نيب نأك زاجملا ىزوجم ميقلا نبا هب بلاط ىذلا نا
 . هادبلا هذه هنع تباغ امل هآترا ىآرل بصعتلا

 : سداسلا هجولا

 لوفر كاخالاو 'ةقيقعلا ينفك نع ندكاسلا ترا ف لئاتشيرس

 ىجراخلا ميسقتلا دوجو ديغي ال وهو ىنهذلا ميسقتلا وه هب ملسملا نأي

 )1١8( !؟ هب ملعلا ىلا ليبس دحأل سيل ىذلا

 : مالكلا اذه دقن

 لطبلو ةيرابتعالا ةيلقعلا رومالا لك تلطبل اذهب فلؤملل انملس ول
 كلذك تلطبلو « ةثالث تيغاوط ىلا « قعاوصلا » هياتك وه هميسقت

 - نالطبلا اذهل حاتري ةمالعلا نآ دقتعا الو ٠ ةيرظنلا موطلا قئاقح

 .٠ اديعب بهذن نلو « دوجوم ىجراخلا ميسقتلا ناف لك ىلعو
 امسق نامسقلا نوكي نلو زاجملا مسق نم هياتك اهب ىمسملا قعاوصلاق
 ىمسملا قعاوصلاو « ةيآلا ىف « قعاوصلا » نأ عدم ىعدا اذا الا ادحاو

 نيتلالدلا نيب ةيوستلا هذه عدم ىعدآ اذاو ٠ ةدحاو اهتلالد هباتك اهب

 نوكفو + ةتوكملا نيفتقي ةقكيس ى لاجتلا لي م مالك دعم اانل سئل
 ٠ !؟ مالك لك نم غلبأ كاذنيح  توكسلا

 : عباسلا هجولار

 لمعتسم ىلا ظافلالا ميسقت نأ ىلا عباسلا هجولا ىف بهذيو ©
 هتنال ؛ دسأف ميسقت هل عضو ام ريغ ىف لمعتسم ىلاو 4 هل عضو اميف

 ٠ (114) هيفنو ءىشثلا تابثا نمضتي

 )١١( ؟85 ) قعاوصلا رظنا (.٠

 )١4( (؟91 ) قعاوصلا ٠
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 مالكلا اذه دقن :

 هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لامعتسا نا : لوقي نأ فلؤملا ديري
 ٠ عضولا تابثا هانعم زاجملا ىف هلامعتسا نأو ٠ عضولا ىفن هانعم

 فلؤملا نم ىربك ةطلاغم هذهو 1!؟ نيضيقنلا نيب عمج  هدنع  اًذهو

 اعامنجا زاجملا نال ؛ لوالا عضولا ىفني ال زاجملا ىف ظفللا لامعتساف
 لهجلا ىلع قلطا نيم ميكحلا نآرقلاف ٠ ىعضولا ىنعملا هيف ةظحالم
 ىف اهرمثتسا لب « توملا ةملكل ةيقيقحلا ةلالعلا غلب مل توملا ظفل
 كلذكو عفنلا ميدع تيملا نال « اتيم » لهاجلا ىمسف :ىزاجملا ىنعملا

 ىنعملا غلب مل « قعاوصلا » هباتك ىعم نيح هسفن ةمالعلاو ٠ لهاجلا

 ىف ةباتك هبش لب ٠ كالهالاو قارحالا وه ىذلا ةلمكلا هذهل ىقيقحلا

 نياف ٠ زاجم لك اذكهو ريثأتلا ةوق ىف قعاوصلاب هموصخ ىلع ءامضقلا
 ؟ ىرت اي عضولا ءاغلا

 : نماثلا هجولا

 . لامعتسا الا مكعم سيئ : لوقيف نماثلا هجولا ىف لعداستيو ه
 امهدحال هعضو نأ مكل ني) نمف ٠ اذهو اذه ىف ظفللا لمعتسا دقو

 لثم هاوعد تناكل نورت ام سكع عدم ىعدا ولو رخآلل هعضو ىلع قباس
 )1١0( ٠ مكاوعد

 : مالكلا اذه دقن

 وهو لامعتمالا الا مكعم سيلو « هب مكل ملع ال عضولا نأ ديري
 قبسأ امهدحا ىف هعضو نأ متفرع نيأ نمف زاجملاو ةقيقحلل لماش
 قعاوصلاف ٠ هيلع هللا هرسي نم ىلع ريسي باوجلاو ؟ رخآلا نم
 ةفورعملا ةينوكلا رهاوظلا كلت ىلع ةلالدلا ىف قبسا ميكحلا ليزنتلا ىف
 ىلع ةلسرملا قعاوضلا تناك اهسبخ نمو «- كلفلاو ةئيهلا ءاملع دنع
 ٠ دومثو داع

 . عضوملا سفن (14)
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 زيغ“ةثراط ةيمست نهف هباتك.فلؤللا اهب ىمس ىتقلا“ قعاوضلا.امأ
 .!؟.ًالثم دومثو داع دنع ةفورعم تناك امو كلفلا ملع ىف اهنع ثوحبم

 نم هاتعم ىف الامعتسا قيما ندبلا داسف هيلع بترتملا توملاو
 لهف ٠ رصح تحت لخدت ال اذه ةلثمأو ٠ لهجلا ىلع توملا قالطا
 ىمسملا « قعاوصلا » ٍظفل عضو نا لوقي نأ ميقلا نبا ةمالعلا عيطتنست
 .!؟ ةيملاعلا ةينوكلا رهاوظلا كلتل اهعضو نم قبسا ةباتك اهب

 : عساتلا هجولا

 نيب قيرفتلا نيضتي اذه نا عساتلا هجولا ىف لوقيو ©
 !؟ (15) « ٠٠١ نيلئامتملا

 : مالكسلا اذنه دقن

 نياكي اون انيق + اهيحص لوك اج سلا »اج ىقايقاوجو
 لئامت « قعاوصلا » كيباتك تاملك نأ اتيعدا ول نيلئامتم ناتوكي امناو

 نل القاع نأ نيقي ىلع نحنو « ةينوكلا ةيرانلا رهاوظلا كلت امامت
 . نيلئامتم اميل نذا امهف ىوعدلا هذه ىعدي

 « ةقيقحلا ىف توملل لث امم لهجلا نأ لقاع ىعدي نل كلذكو

 « ةيرانلا ةينوكلا رهاوظلا وهو هيلع سيقم لصأ انعم ىذلا امئاو

 ىف 'كباتك تاملك وهو سيقم عرفو ٠ ندبلا داسف هيلع بترتملا توملاو
 نالثامتملا امه نيأق ٠ هتروطخ ةدش ىف لهجلا ررخو « اهريكأت ةدش

 ش !؟ نذا

 : رشاعلا هةجولا

 نيلئاقلا نال « زاجملا نالطب ىلا هيق بهذيف رشاعلا هجولا امأو

 ٠ عضوملاو ردصملا سفت (17)



 هس 815ه

 اهنأ رخآ ىريو « زاجم اهنأ قيرف ىريف روصلا ضعب ىف نوفلتخي هب

 .٠ (١إ9) ةقيقح

 : مالكلا اذه دقن

 عورفلا ضعب ىف فالتخا هنال ؛ هيف كل ليلد ال اذه : لوقنو
 فالخلاو ادبملا سفن ىف ال ةلثمالا ضعب ىف شاقنو ٠ لوصالا ىف ال

 ٠٠ لوصآلا لطبي ال عورفلا ىف

 : رشع ىداحلا هجولا

 ىنعملا ةحصب ميلستلا نأ ىلا بهذي رشع ىداحلا هجولا ىفو ©
 نأل ؛ لصفنم.زيممب ىقيقحلا ىنعملا زييمت دعب الا حصي ال ىزاجملا
 ةحصل عيات ٠٠ ظافلالا نيب زييمتلا ةحص نال ىنئاعملا نيب زييمتلا

 ابكحت ميبسقتلا ناك زييمتلا حصي مل اذاف « ىناعملا نيب زييمتلا

 ٠ (18١خ) احم

 : مالكلا اذه دقن

 اهلا رثأ ال نكلو « ةحيحص فلؤملا اهركذ ىتلا ةدعاقلا هذه

 الوصح لصاح ىقيقحلا ىنعملا نيب زييمتلا نال ؛ هددصب نحن اميف
 نآرقلا نا افنآ انلق دقف « تمدقت ىتلا ةلثمالا ضعب ذخانلو ٠ انيب

 زيمتم ىقيقحلا ىنعملاو ٠ اًرزاجم لهاجلا ىلع تيملا ظفل قلطأ ميركلا
 هندب هحور تقراف ىذلا تيملاف ٠ ىزاجملا ىنعملا اذه نع زييمتلا لك

 هل نأك نا ثرويو 2« نفد مث هيلع ىلصو نفكو لبمغ املسم ناك نا
 . فيلاكتلا هنع طقمتو توملاب هئويد لك لحتو ثراوو لام

 ٠تمدقت ىتلا ماكحالا كلت هيلع ىرجت الف لهاجلا » تيملا امأ

 !؟ زيممت نم زييمتلا كلذ دعب لهف

 .٠ الولع : ردصملا سفن (11

 .٠ اهدعي امو (' 758 ) ردصملا سفن (18)



  ةؤالا

 : رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا ناهجولا

 لخدي نأ فلؤملا لواحي رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا نيهجولا ىفوه
 برعلا نع لقنلل رقتفم زاجملا له : لوح زاجملا ىزوجم فالتخا
 ريغ زاجملا نا مهدنع حيحصلا نيلوق ىلع كلذ ىف مهنأو ٠ قكاقحلاك
 ٠ (19) ةقيقحلاك لقنلل رقتفم

 : مالكلا اذه دقت

 انمهي ىذلاو ٠ نيهجولا نيذه ىف عناوملا ديلوت ىف فلؤملا لاطأ
 هنال ؛ زاجملا زيوجت ىف رثؤم ريغ فالخلا اذه نأ لاط امهم همالك نم

 وهو عوضوللا ةقيقح ىلع مهقافتا دعي عورفلا نم ةيعرق لوح فالخ
 عون لقن هيف ىفكي زاجملا نأ هيف عازن ال ىذلا حيحصلاو ٠ زاجملا
 ادحاو اهدارفأ لقن اهتحص طرشف قئكاقحلا امآأ ٠ اهيذع ال ةقالعلا
 « كلذ ىلع ليلدلاو ٠ عامس ةقيقحلاو ىسايق زاجملا نال ٠ أدحإو

 ىقرأ ىف ثدحت لازت امو تثعح زاجملا روص نم ريثكف « لامعتسالا
 هباتكل اناونع هسقن ةمالعلا هعّمو ام اهنمو , دحأ اهيعي ملو بيلاسألا
 نع هنيعب اذه عمسي منو « ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا »

 تدمجل « ىصخشلا » لقنلا ىلأ زاجملا رقتفا ولو مهتغلب جتحملا برعلا
 ةقاوذلا دقاتلا بيدآلا بجعأ دقق ٠ نيربعملا تاجاح نع تزجعو ةغلنا

 نايرش عطقنا » ريطم موي فصو ىف ىكمربلا ةطحج لوقب زتعملا نبا
 ٠ حاحقالا برعلا نع دري مل هنبعي ريبعتلا اذهو « مامغلا

 ٠ تدسفو ةغللا ترجحتل زاجم لك ىف اطرش لقنلا ناك ولو

 لوقتو ريوزت وهف اهنم برعلا نع دري مل امف ةيعامم اهنال قئاقحلا اما

 اهعمجو اهقفا عاستا ىف ةيبرعلا لامج رسو ٠ ضحم بذكو مومذم

 « مهنع درت مل ةديمج ظافلأ ديلوت ىف ال راكتبالاو عابتالا نيب ريبعنلا ىف
 ٠ ةعدبملا ةعنصلاو فرصتلا ىف ثوافنت ريبعتلا نم طامنا ىف نكلو

 ٠ عضوملاو ردصملا سقن (15)
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 : رشع عبارلا هجولا

 ضعب ىف نييلوصالا لوقى دع بتري رشع عبارلا هجولا ىفو ©
 حص رامح ديلبلل ليق اذاف :هيفن ةحصب فرعي زاجملا نأ زاجملا تارامأ
 ٠ اهيفن حصي ال ةقيقحل؛ نأو ناسنا وه لب ارامح سيل هنأ لاقي نأ

 هعانتماو ىفنلا ةحم نال رودلا هنم مزلي هنأب لوقلا اذه ىلع بتر
 يلع امهتفرعم بترتت زاجملاو ةقيقحلاو زاجملاو ةقيقحلا ىلع بترتي
 !؟ (٠؟١) همدعو ىفنلا ةعص

 : مداكسسلا اذه دقن

 قلشلملا ىفنلا فيرعت اندرا اننا ول اهيجو نوكي ناك ذخأملا اذنه

 عفدني اذهيو ٠ تايئزجلا ضعب ىلع امهقيبطت رمآلا ىف ام لكو

 ٠ روظحلملا

 : رشع سماخلا هجولا

 ةحض نأب لوقلا ىلا فلؤملا بهذي رشع سماخلا هجولا ىفو ©
 ازاجم ىفنت ىتلا قئاقحلا ضعب تناكل زاجم اهيلع بثرت ول ىفنلا
 قئاقحلا لك اذكهو ٠٠ ءىشب اوميل : ناهكلا نع مالسلا هيلع هلوق لثم

 ٠ (؟١) اهنم جذامن فلؤملا ركذ دقو « ىفتت ىتلا

 : مالكلا اذه دقن

 لك :.اولاق اوناك ول مهيلع هب جاجتحالا نكمل نم ناك اذه نال ٠ ءىش

 نال ؛ ازاجم سيل هيقن حصي ام ضعب مهل لاقيف زاجم وف هيفن حص ام

 )٠0( 5ؤ6 : قعاوصلا ٠

 )١؟( ردصملا سقت : 80968 ٠
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 اولوقي مل مهو ٠ ةقطانملا لوقي امك ةيئزج ةبلاس ةيلكلا ةبجوملا ضيقن
 حصي ام ضعب : انلوق ةوق ىف مهلوق لب « زاجم وهف هيفن حص ام لك
 سيل هيفن حصي ام ضعب قذصل نمضتمو قداص لوق.اذهو ٠ زاجم هيفق
 ميقْلا .نبا :ةمالعلا نع ةقيقحلا هذه تباغ فيك ىردا تسلو « ازاجم
 . ودبي اميف ىارلل بصعتلا هنكلو ٠ اقذحو ارظنو املع وه نم وهو

 رشع سداسلا' هجولا

 : لؤقيف ةيلدج ازوص فلؤملا دروي رشع سداسلا هجولا ىفو ©
 دنع ىمسملا مأ ؟ قالطالا دنع ىمسملا ىفن ؟ ىفذلا ةحصب نونعي اذام
 1 اعبار ارمأ مأ ؟ امهنيب كرتشملا ردقلا مأ ؟ دييقتلا

 كرتشملا ردقلا ىفن نأو ٠ هل دوجو ال عبارلا رمألا نا ىلا ىهتنيو
 راكنالا طخم وهو  ديقل“ ىنعملا اماو ٠ حصي مل !ذامل نيبي ملو حصياالا
 ديقلا رابتعاب هنال , هب ديق اميف صن هنال ؛ هيفن حصي الف .. هدنع
 هدارمو ٠+ ةديقم ٍةنيرق عم رامح ديلبلل انلوق لثم هعوضوم ىف لمعتسم
 - (؟؟)ىقنلا ةحصب ف رعي زاجملا نأب لوقلا لاطبا هلك اذه نم

 : مالكلا اذه'دقن

 «. لوصالل ءاملع اهلاق « ىفنلا ةحصب فرعي زاجملا : ةرابعلا هذه

 ثيدحلا مدقت نمم امهريغو بجاحلا نباو ىلازغلا لاق امك مهدارمو

 نأ لئاقل نال ؛ زاجم اذهف رامح ديلبلل لوقن نيح اننأ (؟7) مهنع
 قفن د انسنه :- ىفنلاب مهدارمو ناسنا لب ارامح وه سيل : لوقي
 وه ىذلا ىزاجملا ىنعملا ىقن سيلو « ةيقيقحلا ةيرامحلا » ةقيقحلا

 وه ىفتلاب دارملا نا لوقن ةمالعلا تالؤاست ىلع ةباجاللو « ةدالبلا »

 ةيقيقحلا ةيناويحلا وهو ٠ هل سيل ام ىلع لومحملا ىقيقحلا ىنعملا
 وهو ىزاجملا ىنعملا اما « عاجشلل دسالا ىفو « ديلبلل رامحلا ىف
 ٠ طق امهيف ىفن آلف ةعاجشلاو ةدالبلا

 .٠ 856 : قعاوصلا رظني (؟١)
 .ةساردلا هذه نم مدقت اميف نييلوصالا دنع .زاجملا تاراما ثحبم رظنا (70)
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 : رشع عباسلا هجولإ

 ةحص نأ لاق ىذلا نع : لعاستي رشع قباسلا هجولا ىفو و

 ٠ زاجملا ةحص ةرامأ ىفتلا

 ناق ؟ فرعلا لهأ م ؟ حالطصالا لها مأ ! ةغللا لهأ مه له

 مهلوق سيئف فرعلا وأ حالطصالا لطصأ اوتاك ناو اذه. ىلا ليبس هلو

 ٠ (؟5) ميسقتلا حصي ىتح ةغللا لهأ ىلع ةجح.

 : مالكلا اذه دقت

 : نيتهج نم عوفدم هجولا اذهو

 101 لعل نال + ةكللا لعل نع كلذ لني نأ رالي سيل .ىلوألا

 » ! زاجملا ريغ ىف الو زاجملا ىف ال « تاحلطصلملاو دعاوقلا: .اوعضي مل“

 ٠ اعبطو ةقيلم ةغللاب لوملكت امئاو:
 نأ نم معأ ءالقعلا ىفن وه هنع لعاستملا ىفذلا نأ : ةيناثلاو

 ملعي ال لقاع نم سيلق ٠ فرعلا وأ حالطصالا وأ ةغللا لهأ ىقن نوكي

 قعاوص ىه تسيل : لوفيف « قعاوصلا » ةمالعلا باتك نع ىفنلا ةحص

 ىفنلا اذه ٠ ماليالا ةدش ىف قعاوصلاب ةهيشم تاملك تامتك ىه امئاو

 ىكاكسلاو « ةغلل) لها نم ةتبانلاو سيقلا ؤرما هكاردأ ىف كرتشي

 لك ىف ىوخللا فرعلا لهأ كرتشي امك . حالطصالا لع نم. بيطخلاو

 ؟ ناكمو .نامز

 : ركع نماثلا هحولا

 لوخد ىف رودلا ةلأاسم رركيل رشع نماثلا هجولا يف ادوعيو ©
 ٠ (75) رششع عيارلا ىف اهدروأ دقز اكو زاجملا روصت ىف نقثلا

 + : قعاوصلا (؟2)
 .٠ موج 7 ام)وؤو : قعاوصلا رظنأل (؟0)
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 : مالكسلا اذه دقن

 فيرعت اندراو نيلوهجم زاجملاو ىفتلا نم لك ناك ول مزلي رودلا
 امهدحأ نارمأ ىتعم ىذل!إ نكلو ٠ فيرعتلا ىف رخآلا رودي امهدحأ

 قورعملا لوخدو زاجملا وه ةلاهج عون هيف ىناثلاو ىفنلا وهو فورعم
 ٠ هيف رودال لوهجملا فيرعت ىف

 : رثع عساتلا هجولا

 تارامأ.نف ةرامأ ربكا مدهب نأ لواحي رشع عساتلا هجولا ىفو ©
 :لوقيو 2« ىزاجملا نود قالطالا دنع ىقيقحلا ينعملا ردابت ىهو زاجملا

 ظفللا درجت لاحمو ٠ ديقلا ةديقي ىذلا ىئعملا هنم ردابتي ديقملا نأ

 ٠ (؟5) نئارقلا نع

 : مالكلا اذه دقن

 مامالا عم عسوتب اهانشقان نئارقلا نع درجتلا ةلاحتسا ىوعد
 مدع ىوعد الدج اتملس : انه لوقنو ٠ ءاش نم اهيلا عجريلف ةيميت نبا
 ىتللا دويقلا نم لب دويقلا لك نم درجتلا اندارم سيل نكلو ؛« درجتلا

 ىقيقحلا ىنعملا ردايتي ةلاحلا هذه ىقو ٠ ٌراجم لامعتسالا نأ مهفت

 نئارقلا نم هولخل ىقيقحلا ىنعملا هنم ردابتملا دسالا تيار : انلوقف

 وزوجمو ٠ لأب هقيرعتو « هيلع ةيؤرلا عوقوي ديقم هنأ عم ةيزاجملا
 لي « ىقيقحلا ىنعملا هنم ردابتي اقلطم ظفللا نا : اولوقي مل زاجملا
 دييقتلا دنع ام ٠ قالطالاب هنع ربعملا درجتلا ةلاحب صوصخم كلذ

 ىنعملا وه ردابتملاف ةرئاطلا دوقي دمألا تيار : لثم ةيزاجملا نئارقلاب
 !؟ ناجنف ىف ةعبؤز ةمالعلا هلاق ام حبصي اذهبو ٠ اريغ سيل ىزاجملا

 -1؟ هركني وهو زاجملا سرامي

 ىف وهو هنأ ميقلا نبا ةمالعلا ىواعد نالطب ىلع ادر انيفكيو

 ٠ الؤال : قعاوصلا (؟)
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 هنأ 2« هيروجمو زاجملا ىلع اهيف ءاضقلا لواحي ىتلا ةكرعملا مضخ
 هللا دي ىدنع كل : تلق اذا : همالك رح ىف لوقيف حوضو لكب هلمعتسي
 ءاطعالا هئحإ ناك الو ٠ ناسحالاو ةمعتلا اذه نم ردابت ٠ اهب كيزاجي

 نوينايبلا هلوقي ىذلا هنيعي وه اذهف « هتلك اهنال اهب هنع زبغ ديلأب وهو
 قحلا ةعاصن بصعتلا هيسني فمالل' هنكلو « بيكرتلا اذه لثم ئف
 ثوتلا اذهب » : ىفو « بيكرتلا اذه ىف « ديلا » نيب ىوسيو دوعيف

 ةلآ ديلا نأ اذه نم ردايت » : هيف لوقي نأ دعبف « ىديب كل هتطخ
 اذهو بيكرتلا اذه ىف ةقيفح ىهو » : لوقي « ةطايخلا

 !!؟ (؟1/). « بيكرتلا

 قحمب قحلاو فسعتلاو ةطلاغملا ىلع بصعتلا هلمح دحلا اذه ىلا

 ٠ ارم ناك ولو عبتي نأ

 : نورشعلا هجولا

 ىف ليقارع اهنأ ليخت ام فلؤملا عضي نيرشعلا هجولا ىفو ه
 : لاق ام ةصالخو زاجللا ىزوجم قيرط

 ريغ توص درجم حبصي نكارقلا عيمج نع هدرجت دنع ظفللا نا
 ىعدا ناف ؟ زامجم درجتلا ىلع بترتي فيكف قاغو قط لثم ديفم
 تناك ىنعملا ةدافال درفملا ىف ةنيرق ىلا جاتحا ام هنأ زاجملا وزوجم
 امكخت كلذ ناك ةنيرقو ةتيرق .نيب اوقرف ناو !؟ ازاجم اهلك تاغللا
 ٠ (18)ةيونعملا نكارقلاو ةيظفللا' نئارقلا نيب اوقرفي نأك ٠ اضحم

 : مالكلا اذه دقن

 ىزوجم دنع دارملا سيف .٠ صاخ حالطصا ىلع مكاك ةلأسملا هذه باوص

 دارملا لي « نئارقلا لك نم ماعلا درجتلا قالطالاو درجتلا نم زاجملا

 .٠ عضوللاو ردصملا سفن 7

 . 585 : قعاوصلا ىف الماك فلؤملا صن رظني (؟8)



 ب ةالالاب

 : قياسلا انلوقف ٠ زاجملا قيقحتل ةبوصنملا نكارقلا نم مالكلا ولخ
 ءريكنتلاو ةيلوعفملاب اديقم ناك ناو زاجملا ىزوجم دنع قلطم ادبمأ تيار
 نع فرصت ةنيرقب اديقم راص دنجلا ىف بطخي ادسا تيأر : انلق اذاف
 ٠ مادقالاو ةعاجشلا ىنعم ىلا « ةيناويحلا ةيدسالا » ىنعم

 زاصجملل ةققحملا ةنيرقلا نوكت نا زاجملا ىزوجم دنع ءاوسو
 ةققحم ةيلقع وأ ثناك ةيظفل ةنيرق لك سيل نكلو ٠ ةيظفل وأ ةيلقع
 نال ؛ زاجملل ةققحم ةيظفل ةفيرق « امد تلكا : ىف لوعفملاف ٠ زاجنملل
 : انلوق ىف لوعفملاو انه دوصقملا ىمدآلا مد ةصاخبو لكؤي ال مدلا
 يف ةقافالاو ٠ زاجملا ققحت ال اهنكلو ةيظفل ةنيرق اباتك تارق
 : انلوق ىف ةيفاضالا امأ « زاجملل ةققحم ةيظفل ةئيرق « ليللا ركم »

 ٠ زاجم اهيلع بترتي ال اهنكلو ةيظفل ةنيرقف ناسنالا ركم

 ءرخآ انيح هققحت الو « انيح زاجملا ققحت ةيظفثلا.لثم.ةيلقعلاو
 : (؟5؟ )رعاشلا لوقف

 ىدئاصق ةاور نم جا رهدلا امو

 ادشنم رهدلا حبصأ ارعش تلق اذا

  نمزلإ وهو  رعدلا نال : زاجملل ةققحم ةيلقع نكارق هيف
 , هلهأ دكتيو ىوري امئاو دشني الو ىوري ال

 تئمح « باتكلا » لوأ ىف ةروكأملا هيوينس تاراببع .هظمو

 ناو اليج ناسنا لمحي نأ عنمي لقعلاف ,٠ رحبلا ءام تبرشو « ليجلا

 مييأ نم.ريكا دلولا : نابمنا. لاق اذاو اًييش هنم رذي .الفا رحب ٍءام برشي
 نه ةيلقعلا ةنيرقلا ىلع بترتي الو مالكلا اذه داسفب لقعلا مكح « انس

 ٠ زاجم

 قروجم مكاحي نا دارأ هنال هاته باوصلا فلؤملا بئاج امئاو

 نونقلاو مؤلعلا تاحفطصم ساس ىلع ال ةيلك نيناوق .نماسأ :ىلع' زاجبلا

 ٠ ةينكم ةراعتسا و؛ ىلقع زاجم تيبلا ىف (؟9)
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 مولعلا قئاقح تناكل احيحص اذه ناك ولو ٠ نفو ملع لكب ةصاخلا

 : لاق نم هللا محرو « ملع كلذ نم ملس املو ةحلاصلا نم رثكآ ةلطابلا
 ٠ هيف ةحاشم ال حالطصالا

 : نورشعلاو ىداحلا هجولا

 لوق ىلا ميقلا نبا ةمالعلا دمعي نيرشعلاو ىداحلا هجولا ىفو ه
 كلذ ىلع درويو ٠٠ درطي ال هنأ زاجملا تارامآ ضعب ىف نييلوصالا
 هيلع ققحتي ال دارطالا مدع نأ ىلا ىهتني مث ضورفلا نم اريثك

 )٠0"( .٠ زاجم

 : مالكلا اذه دقن

 هيلع درلا ىف ىفتكنو « ةمالعلا لاطأ امك ليطنت نا ديرن ال
 .٠ ريذاحم نم ةمالعلا هبتر ام لك راهني هبو دارطالا نم نييلوصالا دارمب

 حضاو ةدرطم ةقيقحلا نأو زاجملا دارطا مدع ن نييلوصالا دارم
 اذفهف « فيس » ةملك راوقم سراف ىلع قلطن نيحف « هيف ءاوتلا ال
 امتح قلطن نأ هنم مزلي الو .٠ ىنعملا اذه صوصخم هنكلو ؛ زاجم

 «عاجش هنأ : لوقن دق لب « قيس ؛» ةملك راوغم سراف لك ىلع اموزلو
 ٠ ةقعاص « كتاف '« كسأ

 صتخي الف ريثكلا ءاملا عمتجم ىف ةقيقح وهو « رحب » ةملك اما
 .٠ ارحب وهف « رحبلا » طورش هيف عمتجت ام لكف ءامد نود ءام اهب
 ٠ عضولاب ملعلا درجم نم رثكأ ىلا جاتحت ال ةماع ةدرطم ةقيقحلا ةلالدف
 قحلاو نارودلاو فللا اذاملف ٠ ةصاخ ةيصخشف زاجملا ةلالد امأ
 .حضاو

 : نورشعلاو ىناثلا هجولا

 مهتقرفت ىف نييلوصالا ىلع عنشي نيرشعلاو ىناثلا هجولا نفو
 . ”.؟ : قعاوصلا (0)
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 اذاو ٠ ةقيقح ناك رماوأ ىلع عمج اذا مهدنع وهو ؛ رمأ ىعمج نيب
 ىفو ٠ مركأك لعقلا ىتعمب : لوألا ىف هنال « ازاجم ناك روما ىلع عج

 : مالكلا اذه ىلع انبيقعت

 « زاجلملا تارامأ نم روكذم لا عمجلا فالتخا نويلوصالا لعج

 قرفلا اذه عقدق.اهيف ققحتم ةريثك ىرخأ روص زاجمللف زاجملل لاطبا
 . لكلا ىقن هيلع بترتي ال ءزجلا ىفنو « هريغ ىف قاب زاجملاف حص ناو
 : نورشعلاو ثلاثلا هةجولا

 ديقلا نأ ىلا فلؤملا بهذي نيرشعلاو ثلاشلا هجولا ىفو ©
 ىهف ٠٠ اديقم الا برعلا هلمعتست مل برحلا رانو لدلا حانج : لثم
 !؟ ("1) نذا ازاجم نوكي فيكف هيلا تفيضأ اميف ةقيقح نذا

 : مالكسلا اذه دقن

 زاجملاو ةقيقحناب تملكت برعلإ نال ؛ ةجح ركذ اميف ةمالعلل سيل
 قرفلل ماتلا ميكاردأ عم « زاجم اذهو ةقيقح اذه اومسي مل ناو اعم
 حانجلا ةفاضا لثم لذنل مهدنع حانجلا ةفاضأ سيلف ٠ نيبولسالا نيب

 اذاف ريبك قرفلاو ٠ لوقعم ىلييخات كاذو فورعم ىسح اذهف ٠ رئاطلل
 ليق ول امل رياغم مهدنع ىنعم اذهل ناك رئاطلا حانج رسك : اولاق

 . رمآلا سأرو ناسنالا سار كلذكو ٠ لذلا حانج تعطق

 .٠ هيديارمأ اذهو )"ن حانجلا 00 قلطملا

 ٠١6 ٠ : قعاوصلا (1)

 ( ؟ ج زاجملا-هو )
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 عدم ىعدي الف ميكحلا ركذلا' ىف ةكئالملا ىلا حانجلا ةفاضا امأ

 نم مهفي ام اذهو ٠ ةيقيقح ةحنجا ةكئالملل نوكي نأ زاوجل زاجم اهنأ
 ٠ ةتبلا هب جتحي ال نكلو « نآرقلا رهاظ

 : نورشثعلاو عبارلا هجولا

 ٠ةرشابم هلبق امل عبات عقاولا ىف وه نيرشعلاو عيارلا هجولاو ه

 نم هتلقن مث ىنعمل لذلا حانج عضت مل برعلا نا ىلا قلؤملا بهذي هيفو
 مهوت نم لصاح طلغلاو ٠ طلاغ وهف كلذ معز نمو ٠ هريغ ىلا هعضوم
 هوصخ مث « ديقم ريغ اذكه اقلطم « حانج » ةملك تعضو برعلا نا

 اذهو ٠.٠ لذلاو كلملا ىلا هولقن مث ٠ شيرلا تاوذ ىف هعضو لوا ىف

 ؟! ("8) ىحوي الا تبغي ال

 : مالكلا اذه دقن

 تعضو امك تابكرملا تعضو برعلا' نأ فلؤملا مالك نم مهفي
 برعلا ناف الاو ٠ دودرم وهف ليق اذاو دحا هي لقي مل اذهو ٠ تادرفملا

 ىلع ةلسرملا قعاوصلا : وهو « ةمالعلا باتك نأونع اوعضو دق نونوكي
 برعلآ نأ اولاق زاجملا ىزوجم نا مهفي امك !؟ « ةلطعللو ةيمهجلا
 امناو ٠ ىغالب الو ىلوصا اذهب لقي ملو « لذلا حانح » تعضو

 تايكرملا ضعب انيدل اننأ نم عنمي ال اذهو « تادرفلا وه عوضوملا

 ىلع قباس فيلات امناو اعضو اذه سيلو « لتقلل ىقنا لتقلا : لثم

 تلقن برعلا نأ فلؤملا اهيف عقو ىتلا ءاطخالا نمو ٠ نيودتلا رصع
 حانج : ىفاضالا بكرملا اذهب قطنت مل برعلاف كلملا ىلا حانجلا
 : ىلاعت هلوق ىف نآرقلا هب ءاج ىمالسا مالعا وه امئاو « كلملا

 نا ثوحبلا هتديأ ىذلا قحلاو « ةحنجا ىلوأ السر ةكئالملا لعاج »
 ىف تءاج مث ٠ الامعتساو اعضو ةقباسلا ىه ةيلكلا ةيسحلا ىناعملا
 ركذ اميف ةمالعلل ةجح الف ناك ايأو ٠ ةيونعملا ىناعملا ىقرلا لحارم
 . انه

 .٠ "م.م : قعاوصلا (*0)



 - ةالإ ب

 : نورشعلاو سماخلا هجولا

 نييلوصالا لوق فلؤملا دقني نيرشعلاو سماخلا هجولا ىفو ©
 نأ هدقن لصاحو ٠ ةقيقحلا فالخب رخآلا ىمسملا ىلع فقوتي زاجملا نا
 هلوق ىف ملس ناق ٠ ىرخأ ةهج نم لطب ةهج نم ملس اذا لوقلا اذه
 ىلع افقوتم « هللا ركم » ناكفق « هللا ركمو اوركمو » : ىلاعت

 « ٠. هللا ركم اوتمأفا » : ىلاعت هلوق رابتعاب دساف هناف « اوركمو »
 . (70) رخآ ىمسم ىلع فقوتي نأ نود هللا ىلا ادنسم ركملا قلطا دقف

 مالكلا اذه دقن

 ةوؤضشنم نيأطخلا دحا ٠ دحاو باوصو ناطخ مالكلا اذه ىف

 نال ٠ هيف مهل ميقلا نبا ةمالعحلا ةاراجم نيأطخلا ىناثو نويلوصالا

 رخآلا ىمسملا ىلع زاجملا فقوت : نويلوصالا هعضو ىذلا طباضلا

 ريبعتلا ىهو « ةلكاشم نايبلا ءاملع ىققحم دنع وه لب هيف زاجم ال »

 ةيآلاو ٠ اريدقت وأ اقيقحت هتبحص ىف هعوقول رخآ ىنعم ظفلب ىنعم نع
 « اًراجم اذه دع ىف نويلوصالا أطخا .٠ ليبقلا اذه نم اهب دهشتسملا

 ةلكاشملا نا حيحصلاو أطخلا اذه ىلع مهتاراجم ىف ميقلا ن با أطخاو

 فقوتت الا نكلو زاجملا ىلع لمتشت دقو « ةفالب اهيف زاجم ال
 هدوجو نيبو « اضرع ءىشلا دوجو نيب ريبك قرفلاو ٠ هيلع اهتقيقح
 ٠ (":) اطرتشم

 ءزاجملا دض وه الف « نيبلا نم حرطي عضوملا اذه ناف اذه ىلعو

 ٠ ميلع ملع ىذ لك قوفو ٠ هعم الو

 : نورشعلاو سداسلا هجحولا

 ىف هللا تافص فلؤملا محقب نيرشعلاو سداسلا هجولا ىفو ©

 ٠ (50) ليطعتلا ىلا ىدؤي زاجملا ىلع اهلمح نا لوقيو « زاجملا رلذح

 ٠ "05: قعاوصلا (مم)

 ٠ (08) ةسارحلا هذه نم ةلأسملا هذه ىف مدقت ايفاو اليلحت رظنا (:)

 ٠ اهدعب امو ( "هو ) قعاوصلا هز
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 : مالكلا اذه ىلع انييقعت

 ثداوحلا ةلكامم اهرهاظ مهوملا هنلا تافص ىف نإ الصفم مدقت
 ٠ليواتلاو فرصلا مدع وهو فلسل! بهذم هنأب فرع امهدحأ : نيبهذم

 ٠ ديحوتلا ةديقعب قيلا ناعم ىلا اهفرص وهو فلخلا بهذم ىتاثلاو
 فلسلا ضعب نع هنع القن ةيميت نبا مامالا عم نثيدح ىف مدقت دقو

 نأ ررقن هلك اذه عمو ٠ برقلاو ةيعملك تافصلا ضعب نولوؤي مهنأ
 دوجوم زاجملا نا لوقن نأ انلف ٠ زاجملاب لوقلا لطبي ال عوضوملا اذه
 جهني ىذلا ليطعتلا وهو « روظحم ىلا ىدأ اذا هلامعا رظحي نكلو
 .اليصفتو ةلمج الاطبا سيلو زاجملل دييقت اذهو اريثك زاجملا وركنم هب
 ليصفت ىتأيسو زاجملا ىلع رطخ ىذ ريغ ضارتعالا اذه حبصي اذهبو
 ٠ هللا ءاش نا اذه

 : زورشعلاو نماثلاو عباسلا ناهجولا

 ىل؛ فلؤملا بهذي نيرشعلاو نماشلاو عباسلا نييجولا ىفو ©
 ىف ازاجم نوكت نا ٠ قولخملاو قلاخلا تافص ىف بعاذم ةثالث ةياكح

 «قولخملا ىف ةقيقح قلاخلا ىف ازاجم وأ « قلاخلا ىف ةقيقحو قولخملا :
 هانذسو ثلاثلا بهذملا وه راتخاو « قولخملاو قلاخلا ىف ةقيقح وأ

 ؟ (05) هتقيقح نع ظفللا جرخت ال ةفاضالا ناو ٠ ءالقعلا بهذم

 9 مالكلا اذه دقن

 زاجلملا لئمعا مدع نا انلقو. « تافصلا نأش ىف احارتقا انمدق
 « ءانغ ىأو ءانغ اذه ىفو ٠ زاجملا لطبي ال هيلع قافتالا مت ول اهيف
 لكف « ةمالعلا اهلقن ىتل! ةثالثلا بهاذملا ىف ةملك لوقن نأ انه ديرنو
 . هيبشتلا ماهيا هيف ليوأتلا مدع بهذمف ٠ بويعو ايازم هل اهنم بهذم
 ةمالعلا هاضترا ىذلا ثلاثلا بهذملا اما ليطعتلاب مهتم ليواتلا بهذمو
 قولخملاو قلاخلا ىف ةقيقح تافصلا نأ هلصاحو ءالقعلا بهذم هامسو

 ) )73ردصملا سقت : 8١١ ٠
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 ملعلاك « قلاخمل ىه ةفص نيب ةاواسم هيف نأب حدقي نم هيق حدقي دقف
 بتاجب قولخملا ملعو ٠ هسفن ملعلا ىهو قولخملل ىه ةفصو « الثم
 هيريظن ىلع بهأملا اذه ةمالعلا راتخا امئاو ٠ ءىش ال هللا ملع
 اذه ىلا هدنع زاجملا ءادع غلب فيكف ٠ زاجملا نم  هيقشب هتمالسل

 ٠ ىرت اي دحلا

 هتقيقح نع ظفللا جرخت ال تافاضالا صئاصخ نا هاوعد امأ

 نمو « ليلق ذنم حوضو لكب اهانشقان دقو ليلد لك نم ةيراع ىوعدف
 ٠ (51) راركتلا ىلإ ةجاح الف ةيميت نبا مامالا نع انثيدح ىف لبق

 : نورشعلاو عساتلا هجولا

 هخيش :ميقلا ن با ةمالعلا ىكاحي نيرشعلاو عساتلا هجولا ىفو و
 6« نانالا » لكم . اهنع درجملاو ةفاضالا نأش ىف ةيميت نبا

 نيعلا ناسنا لثم ةفاضمو ةدرجم اهب تقطن,برعل! ناف « ةربالا »و

 ٠ طلغ اذهو زاجملا نم قافلا زاجملا ىزوجم دنعو ٠ ع ارذلا ةرباو
 ىف المعتسم ةفاخالا ةلاح ىف نوكي ىتح لمعتسي مل درجملا ظفللا نال

 ٠ !؟ )١8( زاجملا هنم ققحتيل هل عضو ام ريغ

 : مالكلا اذه دقن

 ةفاضالا نم درجملا نأ ىلع هخيشو ةمالعلا دنع ىنبم ضرفلا اذه

 نويلوصالا هب لقي مل اذهو ٠٠ لمعتسم ريغ لأب افرعم ناك ولو ىتح

 ىف روصتلا ناديفي امعو نالمعتسع ةربالاو ناسنالاف نوينايبلا الو

 ةمالعلل سيلف « بيكرتلا ةئاح ىف قيدصتلا ناديفي امك « دارفألا ةلاح

 ٠ هيف ةجح هخيشو

 : نوثالثلاو ىداحلاو نوثالثلا ناهجولا

 اريثك فلؤملا دروي نيثالثلاو ىداحلاو نيثالثلا نيهجولا ىفو وه
 ٠ اعرف هل راعتمملاو - الحأ هنم راعتسملا نوك ىلع تاضارتعالا نم

5 
 ٠ ةساردلا هذه نم (13) 'رظنأ (؟9)
 هه ملإ#ع : قعاوصلاو (؟8)
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 : لوقي مث * تابثالاب زاجملا ىزوجم ةبلاطم ىلا ةياهنلا ىف بهذيو
 اطباق هل اودجي نلو دراب مكحت ظافلالا نيب ةقرفتلا هذه نا

 : مالكللا ا١اذه دقن

 ' امك ليطن نلو « اهديري نمم مامثلا فرط ىلع باوصلا ةفرعم نا
 .اوه هعينص نم دحاو لاثمب هيلع درتس لب لاطأ

 ةهامسم زاجلملا راكنال هيف هسفن دهجأ؟ ىذلا هباتك ىمس دقف

 2, لصأ نم ةراعتتسم ةيمستلا هذه نا لوقن نحنو « قعاوصلا »

 دنع ةفورعملا ةيرانلا ةينوكلا رهاوظلا كلت « قعاوصلا » وه لصألاو
 ةقالع سمتلا» « قعاوصلا » هباتك ىمس نيح فلؤملاو ٠ ةصاخلاو ةماعلا
 ىهو ٠ هباتك هيلع لمتشا ىذلا مالكلا نيبو ةيقيقحللا قعاوصلا نيب
 ٠ ماليالاو ريثاتلا ةوق

 قحا هباتك تاملك نأ ىعدي نأ ميقلا نبا ةمالعلا عيطتسي لهف
 اهنأ ىعدي ىتح وأ « ةينوكلا رهاوظلا كلت نم « قعاوص » اهتيمستب
 نكي مل ميقلا نبا نأ انضرف اذا لهو !؟ ةيمستلا كلت ىف اهل ؛ ةلئامم
 هياتك ةيمست ىلا ىدتهيس ناك اهلولدمو قعاومصلا « ةملك فرعي
 ةملك رضحتسا دق ناك ناونعلا كلذ عضو نيح هنأ مأ ٠ قعاوصلاب
 اهمسا ىلع هيمسي نأ هباتكل ىضترا مك فورعملا اهانعمب « قعاوصلا »

 « الصا ةينوكلا قعاوصلا تراصف ٠ هباشت نم هريدقت ىف امهنيب امل
 ٠ اعرف هباتك ةيمست تءاجو

 داجيا ىلا ليبسلا ىفنت فيكو ؟ خيشلا اهيا درابلا مكحتلا نيأف
 ؟ نيسوق باق نم كيلاو انيلا برقا وهو امهتيب قرفلا ىف طباضلا
 !؟.. ءاملعلا مالعا ىلع ىتح رثؤي هناف ىارلل بصعتلا هللا لتاق الا

 ةيمالسالا شويجلا عامتجا » ىف لاقي قعاوصلا ىف لاقي امو
 . ىدعب امو ( 5١ ) قعاوصلا ("5)
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 لهف ٠ ميقلا نبا ةمالعلل باقك ناونع وهو « ةيمهجلاو ةلطعملا ىلع

 !؟.. ىرت اي هيف عرفلاو لصالا ىفخي

 : نوثالثلاو ىناثلا هجولا

 هذاتسسأ هلاق نأ قبس ام ددري نيثالثلاو ىناثلا هجولا ىفو ©

 ىزوجم مزليو « لوآلا عّضولا ىف كيكشتلا نم ةيميت نبا مامالا
 ( هقيقحت ىلا ليبس ال لوقيو بولطملا ىلع رداصي مث هقيقحتب زاجملا
 دعب الا حصي ال هنال زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت لاطبا ىلا ىهتنيو
 ريغ اردقم لظ ناف ٠ هنع لقنلا ةيلمع متتل لوالا عضولا قيقحت
 )5١( ٠ ١ قيقحتلا نم دبال ذا ايضيا زاجملا لطي ققحم

 ؛ مالكلا اذه دقن

 ديزم ال امب ةيميت نيأ مامالا نع ثيدحلا ىف اذه ىلع انددر

 )1١( ٠ كانه هاتلق ام عجاريلف هيلع

 : نيثالثلاو ثلاثلا هجوأا

 ةرئاد ميقلا نبا ةمالعلا عسويف نيثالثلاو ثلاثلا هجولا ىف اما و

 له : لعاستي نيح زاجملا ىروجم ىلع ممآلا لك ىدعتسيو عازنلا
 بتريو ؟ ٠ تاغللا لك ىف ماع مإ برعلا ةغلب مكدنع صوصخم زاجملا

 برعلا ةغلب صاخ هنا زاجلا وزوجم لاق ناف نيروظحم اذه ىلع
 اذه : مهل لاق تاغللا لك ىف ماع اولاق ناو دساف مكحت اذه مهل لاق

 اهتاعوضوم ىلع ةيقاب مهتاغل ني نومزجي لب ةغل لك لهأ هركني رما

 ١. (1؟) اهنع جرخت مل

 : مالكلا اذه دقن

 ٠ "ل90١ : قعاوصلا (,0)

 ٠ ةماردلا هذح نم ( ال5١ ) رظن؛ )4١(

 ٠ 7316 : قعاوصلا (:؟)
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 لأس لهو ٠ مهتمأ ةغلب مهتيانع نولوي ةمأ لك ىركفم نال هتهج ريغ

 فرعي ناك لهو ؟ هاعدأ امي هوباجأف لقنلاو زاجملا نع ممألا لك وه

 وطسرأ ,نأو ٠ تاغللا لك ىف دوجوم زاجملا نألو ةلطاي ىوعدلا هذه نأ

 لقثلاو زاجملا ىلع ملكت دق ناك نورق ةعبر/ نم رثكأب داليملا لبق

 !؟ (:*) .٠ هيبشتلاو ةراعتسالا نيب قرفلاو هيبشتلاو ةراعتسالاو

 ىلع تدمتعا ةثيدحلا ةيوغللاو ةيبدالا اهتضهن ىف ابوروأو

 مماآلا بادآو ٠ نمزلا نم احدر مهوذح تذحو ءامدقلا نانويلا ابدأ

 انسرفو ادونه : دئاعم الا اهركني ال زاجملا نم ةعئار روصب ةلفاح
 ايعوضوم نكي مل ميقلا نبا ةقالعلا نا ٠ مهريغو ٠ مهريغو انامؤرو
 ليختيو ليقارعلا مهمامأ عضي حارغ + افصنم الو هموصخ ةشقانم ىف

 كلسم كلس الهق ٠ دحاو نأ لف مكحلاو مصخلا ناكف هيلع مهدودر وه

 هدنع امب لك ىلديو مهنيب اميف تارظانملا نودقعي اوناك نيح ةاحنلا
 ٠ اذكه ايبايغ هموصخ .مكاحي نأ لدب

 ةرثكب ةيبرعلا تصتخا ناو ةخل لك ىف ماع زاجملا نأ : لجأ

 ٠ (54) هرمأ عاذو اهيف رهتشا ىتح هيف ثحبلا

 : نوثالثلاو عبارلا هجولا
 ثيح ابيرغ اعضو فلؤملا ريثي نيثالثلاو عبارلا هجولا ىفو ©

 :ناعمل همالك ظافلأ عضي مل هللا نال هللا مالك ىف زاجملا لوخد نقني
 عاضو# اعبات هتاحبس همالك ناك الو « اهريخغ نئلا اهنغ اهلقت مث

 : مالكلا اذه دقن

 وهو « ميقلا نبا ةمالعداب ايرح ناك ناتحوضفم ناتطلاغم ناتاه
 اذ نمف ٠ امهيف عقي نك ىكذلا لداجملاو ذبهجلا هيقفلاو ذفلا ملاعلا

 : رعشلا نف : وطسرأ رظنأ (4*)

 .٠ ط4 ام و ةرعاشلا ةغللا رظنا (55)

 5 : قعاوصلا (:65)



 ل ة “ل

 هللا عضو نآرقلاو ليجنالاو ةاروقلا ىف هلل! مالك نا لوقي ىذلا

 ةمالعلا هظفحي ناك ىذلا ميكحلا هباتك ىف ررقي هللاو !؟ هظافلأ

 مهيلع همالك لازناو لسرلا لاسرا ىف فلختي مل ادرطم انوناق هرسفيو

 ةيآلا هذه « ٠.٠١ مهل نيبيل هموق ناسلب الا" لوسر نم انتسرا امو »

 : اهيقشب ةمالعلا ىوعد لطبت ةميكحلا

 : اصاخ اعضو همالك ظافلأ عضو هناحبس هللا نوك ©

 ٠ نيقولخملا عاضوأل اعبات هلل مالك نوكي نأ ىفن ©

 ؛ اهعاضوأل اعيات اهظافلأي لزن ةمآ لك ىلا ىحوملا هللا مالك نال

 فلاخم ىحوب ةمأ ىف لوسر ثعب ولو ٠ نايبلا ةلاسزلا نم دوصقملا نال

 ٠!؟ ىده الو انأيب ناك امل اهعاضوأو ةمالا ةغلل

 : نوثالثلاو سماخلا هجولا

 ىف هسفن رركيو فلؤملا دوعي نيثالثلاو سماخلا هجولا ىفو ©
 زاجم وه اميفو ةقيقح وه اميف عضولا داحتا قيرط نع زاجملا ىفن
 هلك ادحتم اعضو اهنم دارملا ىلع ةلالدلل ةعوضوم ظافلألا نأ ىا

 ٠ (407) هيف زاجم ال قكاقح

 : مالكلا اذه دقن

 هجولا .اذنه ىف بارطضالا لك برط ضم فلؤملا نأ عقاولا

 ؟ لوقي نأ ديري !ذام ىردت الف

 ةقرفتنم مدقت اميف ارارم اهانتطبا دق ةهبشلا هذه ناف اذه عمو

 ىلع اهتلالدو « ةيقيقحلا اهيناعم ىلع ظافلالا ةلالد نيب ةمساحلا

 ىلا ةراشا درجم انه ريشنو « ةداعالل ىعاد الف ةيزاجملا اهيناعم

 « ةينوكلا رهاوظلا اهنم ادارم :« :قعاوصلا .» نيب قرخلا نايب راوكت

 «٠ 4 : ميهاربا (غ)

 ءالاا : قعاوصحلا (:ا/)



 ب ةاللاس

 8 ناتيواستم نيتلالدلا

 : نوثالثلاو سداسلا هجولا

 زاجملا ىزوجم ىلع هيف ذخايف نوثالثلاو سداسلا هجولا امأ ©
 ماعلا لثم ةقيقح مأ زاجم ىه له روصلا ضعب لوح مهفالتخا

 ةقيقح صيصختلا دعب ىقايلا ىلع هتلالد له . صوصخملا
 !؟ (:4) زاجم مأ

 : مالكلا اذه دقن

 ا١ذهف « قيرط رصقأ نم عوقدم هنال ؛ ركذ اميف فلؤملل لئاط ال

 زاجلا؛ روص نم ةروص لوح هنكلو « حيحص هركذ ىذلا فالتخالا

 عورفلا ضعب لوح فالبخلا نأ فورعملاو ٠ هسفن زاجللا لوح ال
 هدارفأ عيمج ىلع ةلالدلل عوضوم  الثم - ماعلاف ٠ لوصآلا لطبي ال
 ضعب ىلع ماعلا ةلالد نوكتق دايرفألا ضعب تجرخ صصخ اذأاف

 اذنه ٠ هل عضو ام ريغ ىف المعتسم ذئنيح ماعلا نوكيو دارفألا

 قيبطتلا ىلع اروصقم عازنلا ناك عزانم عزان اذاف هيف زوجتلا هجو
 ىلع اليلد اذه ضني فيكف « زاجللا وه ىذلا لصالا ىلع قافتالا عم
 . زاجملا ىفن

 كلذكو « دعاوقلا ضعب ىف نوفلتخم نييلوصألا نإ فورعمو
 وحتلاو هقفلاو هقفلا لوصأ لاطباب لوقن لهف مهريغو ةاحنلاو ءاهقفلا

 1!؟ اهيف لئاسملا ضعب لوح عقو اقالخ نال ةغللاو

 : نوثالثلاو عباسلا هجولا

 ةف مه ىلا فلؤملا فيضي نيثالثلاو عباسلا هجولا ىفو ©

 . لا#؟ : قعاوصلا (:ه)



 4كم

 ناكل هعوضوم نع دييقتلاو صيصختلاب جرخي ناك ول ظفللا نأ ةلأمملا
 ؟ (:8ة) هدويف ددعت بسحب تادعوضوم ةدع هل

 : مالكلا اذه دقن

 لب « ديق قلطم ىلع بترتي ال زاجملا نأ تارم لوقلا انل مدقت
 ةيشخ امهيلا ليحنف ةلثمأ كلذل انركذو ٠ ةصاخ دويق ىلع بترتي
 بسحب تاعوضوم ةدع 41 نوكت ديقملا ناف هلوق امأ ٠ راركتلاو ةلاطالا
 زاجم هيلع بترتي ناك نا ديقلا نال « لطاب لوق اذهف « هدويق ددعت
 لاق ىذلا نمف « ةقيقح وهف الاو « زاجملا وه دحاو عضو ديقمللف
 افع فلؤملا ىوسم دحآ ال ؟ دويقلا ددعتل اعبت تاعوضوملا ددعتي

 . هنع هللأ

 : نوثالثلاو نماثلا هجولا

 ىف ههصق فلؤللا لمجي نيثالثلاو نماثلا هجولا ىفو ©
 : ةيتآ9ا تارابعلا

 نا مزل هنوركذي ىذل! هجول؛ ىلع زاجم ةغللا ىف ناك نإ هنأ »
 اهلكف ةقيقحلا ىلع ةلمتشم تناك ناو « !زاجم اهلك نوكت

 ةقيقح « )6١0( .

 : مالكلا اذه دقن

 وهف « ةطولغم تامدقم ىلع فلؤملا هانب ىلدج ضرف اذه
 لك نم ةقلطم 'ةغللا ىف ةدحاو ةملك دجوت نأ ناعنمي لبق نم هخيشو

 زاجملل اققحم ةنيرقب نارتقالا نولعجي زاجملا وزوجمو ٠ دويقلا
 انهلك - مهلوق ىلع  ةغللال ناب نيزوجملا مزلي نأ فلؤملا دارا كلذل

 5 “6 : ردصملا سفن (غةؤ)

 . م#مو : قعاوصلا (50)



 ب قةكء اس

 .افورح وأ الاعفأ وأ تناك ءامسأ اهتادرفغم ىف درجتلا عافتمال « زاجم
 ٠ !؟ مازلالا اذه اوقن نإ ةقيقح اهلك ىه وأ

 وأ ةنيرق لك سيل انلقو اذه ىف لبق نم امه انعزان دقو اذه
 ىنب ىذلا لصألا داسف نيبي !ذهو « زاجملا ققحت ىف اببس نوكي ديق
 ٠ قئاقح وا ازاجم اهلك ةغللا ةروريصب هموصخ مازلا فلؤملا هيلع

 : نوثالثلاو عساتلا هجولا

 زاجملا ىزوجم فلؤملا لعجي نيثالثلاو عساتلا هجولإ ىفو ©
 مهنم لك عقوف « ىئاعملا ديرجت ىف ةقطانللا لكم ظافلألا ديرجت ىف
 فلؤملا غلابيو « همفن زاجملا وه زاجملا ىزوجم أطخو ٠ أطخلا ىف
 !؟ (01) ةدحالملاب زاجل ىزوجم قحتيف

 : مالكلا اذه دقن

 مزجنو هلوقن ىذلا امناو « ةقطانملا نع عافد عوضوم ىف انسل

 نع باغ ىئاغملا ديرجت نيبو ظافلألا ديرجت نيب ريبكلا قرفلا نأ هب
 ديرجتف ٠ ةريرج الب زاجملا ىزوجم ىلع مكحلا ىف امقف ةمالعلا
 وهو « ىقيقحلا ىلكلا » تابثا ىلا ميب ىدأ ةقطانملا دنع ىتاعملا

 ةيهام نال ؛ ىرابتعا ىنهذ هدوجو لب جراخلا ىف هل دوجو ال العف
 ايرابتعا ىنعم رام ةصخ شملا ضراوعلا نع تدرجت اذا ءىشلا

 ريثكلا لب « ةذخاؤم عضوم قافتاب سيل اذهو ٠ هل ىجراخ دوجو ال
 ٠ ةقطانملا ريغ نم هب رقي

 ديرجت نع امامت فلتخمف نييزاجملا دنع ظافلألا ديرجت امأ
 ةصاخ دويق نم اهديرجت اودارأ نييزاجملا نال ةقطاتملا دنع ىناعملا

 « رحبيلا » اذكه اهؤرقن نيح الثم رحبلا ةملكف « دويقلا لك نم ال

 ىهف ٠ ريثكلا ءاملا عمتجم ىهو ةيعضولا اهتلالد ىلا نهذلا فرصني

 ) )01١"إب : قعاوصلا .



 س52 ل

 : رعاشلا لوق عمسن نيح نكلو.٠ اقلطم ال يمس ةدرجم أنه

 ةهوحت رحبلا ءىشم نم ىلشم ر ملو

 هسألا هقتناعت تماق الجر الو

 لجرلا وه هوحن رحبلا ىثم نم « رحبلا » ب دئرملا نأ انملع

 ناسنا وحن ىشمي ال ىقيقحلا رحبلا نال ؛ رحبلا ىشم ةنوعمب ميركلا
 ٠ ىرت اي نويزاجملا هله ىذل! لالضلا وه نيأف

 : نوعبرالا هجولا

 دنع نييزاحجللا زجع فلؤملا ىعدي نيعبرآلا هجولإ ىفو و

 . بهذ دقو ٠ زاجملا ريغ نئارقو زاجملا نئارق نيب قرفلاب مهتبلاطم
 . (ه؟) الثامم ابهذم لبق نم هذاتسأ

 : مالكلا اذه دقن

 نوكي ىتلإ نكارقلا نيب ةقرفتلا نييزاجلا دنع روسيملا رسيأ نم

 « ةقيقح مالكلا اهعم نوكي ىتلإ نكارقلا نيبو « ازاجم مالكللا اهعم
 ٠امدعت اميف ةلثمإ ةدع كلذ ىلع انقسو تايونعم وأ تناك تايظفل

 : انه فيضنو

 مكح ام : لاقف هقف سلجم ىف وهو ةمالعلا لاس دق لكاس ناك ول

 ددو « هباوج ناف اهنطي ىف ام تامو تتامف لماح نطب قرخ الجر
 هيلعو ادمعتم ناك نا اصاصق لجرلا لثقي : نوكي نا ديال ملاعلا هيقفلا
 ٠ اكطخم ناك ن' اهنينجو مآلا ةيد

 هيف راسو ىداولا نطي قرخ لجر مكح ام : لاقف رخآ هلأم ناو
 ؟ ايئاج احئار سرفب

 ىق ىار امك ةعيرج اذه ىف ىريف لوألا لثم هيإوج نوكيأ

 ٠ نطب قرخ هيف ناك ناو حابم لمع اذه نأ مأ ؟ لوالملا

 ٠ ( 8“89 ) قعاوصلاو ( ١٠١ ) ناميالا رظنا (656)



 -ة298-

 هقرخف ىقيقح نطب لماحلل افاضم نطبلاف ٠ ىثعملا ىف ناتفلتخم

 . كش الب ءادتعاو ٠ عازنت الب ةميرج

 نال ؛ زاهجلملا ليبس ىلع تعاج امنا يىداولل نطبلا ةفاضاو

 نصبلاب هبشي فيوجت قلطم امناو « ىقيقح نطب هل سيل ىداولا
 !؟ انطب نكي مل ناو ىقيقحلا

 نكارقو زاجملا نئارق نيب ةقرفتلا نا ةمالعلا ىري هلك اذه عمقأ

 5 ةليحتسم هريغ

 : نوعبرالاو ىداحلا هجولا

 روهمج نإ : فلؤملا لوقي نيعبرآلاو ىداحلا هجولا ىفو و
 وأ لصتعيب صخ ءاوس ةقيقح صوصخملا ماعلا نأ ىلع ةمآلا

 .٠ (07) خلأ٠٠ لصفنم

 : مالكلا اذه دقن

 ماعلا ةلالد نا نييلوصألا نم لاق نم ىلع دري نأ فلؤللا دصقي
 هل ققحي نل انه فلؤملا درو ٠ زاجم صيصختلا دعب ىقابلا ىلع
 ةيكئزج ىف عازن اذه نال ةيلك زاجملا لاطبا و* ىقن وهو « دارملا
 فالخلا امناو مكاق.زاجملاف . تايلكلا لطبي ال تايكزجلا ىف خازنلاو

 : نوعبرالاو ىناثلا هجولا

 زاجملا ةرامآ ىف فلؤملا عزاني نيعبرالاو ىناثلا هجولا ىفو ©
 ىلا هنم ردايتملا ىنعملا نوكي قالطالا دنع ظفللا نأب اهنع ربعملا

 ٠ الاؤ : قعاوصلا (ه0)



 هع 5515

 نيلئاقلا ناو زاجملا وه  دييقتلا دنع  هادع امو « ةقيقحلا وه مهفلا

 !؟ (01) ٠٠ مهتيبرعب جتحي نمم اوسيل زاجملاب

 : مالكلا اذه دقن

 مهتيبرعب جتحي الو ابرع اوسيل زاجللاب نيلئاقلا رثكأ نأ ىوعد
 مامأ وه ىبرع لصأ نم نكي مل ناو هيوبيسف « اهيقشب ةلطاب ىوعد
 تقو نم ىزاجملا لامعتسالا كرد# دقو « عازن الب نييوغللاو ةاحفلا
 ةدييع ويبآو ءارقل! هوذح اذحو « مالكلا ىف عاستالا هاممو ركبم

 ىسودسلا جرؤمو ىبانرعألا نياو ءالعلا نب ورمع وباو هبيتق نباو
 مهوذح ظحاجلا اذح مث ٠ ةغللا ثلث ليق امك ظفحي ناك ىذلا

 زاجملاب حيرصتلا نا لب « ريثك امهريغو دربملا كلذكو « فاضاو
 هيبحاصو « ةفينح ىبأ مامالاو ىعفاشلا مامالا ىلا وزعم هانعمو هظفلب
 هعجاريلف مهنع لقنلا قيثوت عم ةيميت نبا عم انثيدح ىف اذه رم دقو

 ٠ (08) ديري نم

 نم اومهف ىذلا موقلا ةصق هيق ىفكيف ىقيقحلا ىنعملا ردابت اما
 « ٠٠ دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح » : ىلاعت هلوق

 هلوق لزن نأ ىلا دوسآلاو ضيبألا نالبحلا انه نيطيخلا نم دارملا نأ

 ٠ (05) دارلا مهق ىف اصن تناكف « رجفلا نم » ىلاعت

 نكارقلا ىلا زناجلملا ىف جيتحا كالذل ةدرطم ةردابملا ةذهو

 ٠ قحلا وه اذهو ردايتملا ىقيقحلا ىنعملا نع ةفراصلا

 قحتسي ؟ديدج نيعبرآألاو ثلاشلا هجولا ىف فلؤللا دروي مل

 ٠ : ردصملا سفن (هغ4)

 ٠ ةماردلا هذه نم ( 5194) رظنأ (55)
 0 اهريغو ريسفتلا بتك ىف ةلماك ةصقلا رظناأ (6ه5)



 اس 9588

 ٠ طق ةدرجم لمعتمت ال ظافلالا نإ ىوعد هيق ررك لب « شاقنلا
 ىعاد الق ةساردلا ههه ىف تارم ىوعدلا هذعمعح انكثقات دقو

 ٠ (401/) راركتلل

 !؟ مهو هسفن ىف وه ليلدب زاجملا عفر مهوت

 دقتعاف مِنَقلا نبا ةمالعلا عدخنا نيعيرألاو عبارلا هجولا ىف ه
 نا ردي ملو لاق ةذكه  ةيلكلاب زاجملا عفريم هيف هلوقيس ىذلا نا
 رمأب ىتوبث رمأ عفري فيكف « هل ةقيقح ال مهو هسفن ىف وه هدرويس أم

 : نوعبرالاو عبارلا هجولا

 مهنأ ةيلكلاب زاجملا عفري امم وهو « نوعحبرألاو عبارلا هجولا »

 اهتوك .ىف !وطرشو « مهفلا ىلا قيسلا ةقيقحلا ةمالع نم نا : اولاق
 ريغ مهفلا ىلا ,قبسي ال لامعتسألا دنعو مدقت امك لامعتسالا ةقيقح
 قيسي الف ٠ ةقيقح نوكي نأ ٍبجيف هيف ظفللا لمعتسا ىذلا ىنعملا
 هاتدجو نا : هبيكر ىذلا سرفلا ىف ِهللَع ىبنلا لوق نم دحا مهف ىلا
 دوعي !ريمض « هاندجو » ىف ناف ٠ رحبتسملا ريثكلا ءاملا « ؟رحبل

 نم دحأ مهف ىلا قبيسي الو ٠ ريثكلا ءاملا هب داري نأ عنمي سرفلا ىلع
 ةديدح ادلاخ نأ « نيكرشملا ىلع هللا هلس فيس ادلاخ نأ » : كع هلوق

 ريظن بيكرتلا اذه نم ماهفألا ىلا قياسلا لب ٠ ناترفش اهل ةليوط
 انعم لمحنو وحبلا بكرت انإ : هللا لوسر اي : مهلوق نم قياسلا
 . (ه48) « ٠. ءاملا نم ليلقلا

 : مالكلا اذه دقن

 دق نوكي نأ امأف ٠ حضاو لكشب انه باوصلا هبناج دق ةمالعلا

 نم نييزاجللا دارمف ٠ همهفي مل وأ « هلهاجتو نييزاجملا مالك مهف

 ., 8١" : قعاوصلا رظنأ (هال)

 .٠ اهدعب امو ( 81# ) فرصت نودب قعاوصلا (08)



 دوجو دنع أمأ « زوجتلا ةنيرق نم مالكلا واخ دنع وه امنا « ردابتلا »'

 مل ةمالعلإو ٠ ىقيقحلا سيئو ىزاجملا ىنعملا وه ردابتملاف ةنيرقلا
 . همالك ىضتقم وح امك اذه ظحلي

 بأب نم نيروكذملا نيثيدحلا هدع اهيف عقو ىتلا ءاطخألا نمو

 ثيدحو « ةقيقح هيبشتلاو هيبشت سرفلا ثيدحف امهيف زاجم الو زاجملا
 ةراعتسالاو « نيتراعتمإ! اناكل !زاجم اناك ول امهنال « كلذك هيبشت دلاخ

 : انه امهو « هب هبشملاو هبشللا نيب اهيف عمجي ال حيحصلا ىلع

 مهوت ام ساسالا نم راهتي اذهبو ٠ فيسلاو دلاخو. , رحبلاو سرفلا

 نم ىنج نبا عم هاتنفثقان دقو زاجمب وه سيلو ازاجم اذه دع ىف
 .(هؤ) لبق

 : نوعبرالاو سماخلا هجولا

 هلوق هل قبس ام قلؤملا رركي نيعبزالاو سماخلا هجولا ىفو و

 لوح نيلاثقلا نيب عقو فالخب زاجملا لاطبال جتحي وهف « تارم
 5 50( زاجم مأ ةقيقح اذه له هنع ءازج وه ام مساب ءىشلا ةيمست

 : مالكلا اذه دقن

 تايكزجلا لوح. فالخلا نا انلقو تارم ةهبشلا هذه انددر

 هيف دروأ هنإل درلاب هجول! ؛ذه درقن نأ اندرا امناو تايلكلا لطبي ال

 هلوقك ميركلا نآرقلا نم تايآ اركاذ ةيعيت نبا مامالا هخيشل ادر
 ىهف « باوصلا هجر اهيف ررقنلو « اهلثم ةثيس ةثيس ءازجو » : ىلاعت
 لاق نمف زاجملا ىلع اهقيقحت فقوتي ال ةئكاشملاو ةلكاشملا باب نم
 نويلوصالا مه مهولا اذه ىف عقو نم رثكأو ٠ مهاو ىهف زاجم اهئا
 - مدقت اميف هئاظم ىف اذه ىلع انهبت دقو

 )  ( .٠ ةس اردلا هذه نم مدقت اعميف ىتج نباب صاخلا لصثلا رلذنا (5)

 . الما“ : قعاوصلا (10)

 ( ؟ ج زاجملا 500.



 -هاةوقألام

 ,مساب ىمسي هدنع ءىشلا نال لوقلا اذه سكع وهف هخيش ىار اما

 .نم نابهذملاو « نئسحالا ناسحالا ءازج له » : وحن هنع ءازج وه ام

 تتبث ناو « رخآلا ىف تبث امهدحاى فذ زاجملا تبث ناف دحاو داو

 ,ىلع هب جتحي ال هجولا اذهف لك ىلعو ٠ هريظن ىف تتبث هيف ةقيقحلا
 ٠ زاجملا ىفن

 نا ايعدأ امهنا .هخيشو ةمالعلا دنع تدرو ىتلا ءاطخالا نمو

 . اعم ءطولاو دقعلا هب ادارم الا لمعتسي مل:نآرقلا ىف « حاكنلا » ظفل

 ٠ هدحو « طولا » هيق حاكتلا نم ديرا دحاو :عضوم نآرقلا ىف سيلو

 ,لحت الف » ةتوتبملا ىف ىلاعت هلوق نال ؛ باوص ريغ اذه لوقا
 ٠٠« )11( ٠ هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل

 ول هنأ ليلدب الق دقعلا اما ءعطولا انه حاكنلا نم دارملا ناف

 ىقوذت ىتح » مالسلا هيلع هلوقلو « لحت ال لوخدلا لبق اهقلط

 ٠ (59) « كتليسع قوذيو ةتليسع

 : نوعيرالاو سداسلا هجولا

 ىلا فلؤملا بهذي « رركم » نيعيرالاو سداسلا هجولا ىقو ه
 انعباتم الوقعم اميسقت زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت ةلاحتسا

 ٠ (17) ةلمج زاجملا ىفن ىلع اذهب لدتسيو ٠٠ هخيشل

 : مالكلا اذه دقن

 كردي هنال نهذلا ىفف ٠ جراخلا ىفو نهذلا ىف دوجوم ميسقتلا

 هعوضوم ىف لمعتسم ىقيقح اذه نأ هيناعمو مالكلا ىف رظنلاب

 ىف لمعتسم ىزاجم اذه نأو « .٠ قعاوصلا لسريو » : ىلاعت هلوقك
 .قرفلاو « ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا » لثم هعضوم ريغ

 - ٠" : ةرقيلا (51)

 ٠ ةيجوزلا ةرشاعملا ىأ (19)
 ٠ "ال8 : قعاوصلا (50)



 -ةكقالا

 .لسرأ نم اما « هتيحل تام ةيقيقح ةقعاص هبيصت نم نأ نيينعملا نيب
 ءايحا اوؤلظ د لب مهتم دحأ بصي د ملف 4 هقعاوص » ةمالعلا مهيلع

 ٠ مهسفتأ فتح !وتام ىتح

 نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو » دوجوف جراخلا ىف دوجومو
 دوجو امأآ ٠ فحصلا ىقالغ نيب ميركلا نآرقلا هنطوم © ءاشي
 + مسالا اذهب ىمسملا باتعلا فالغ هنطومف 0( 6+6 ةئسرملا قعاوصلا از

 4 ءاشتاو ربخ ىلا مالكلإ ميسقت ةحصك حيحص ميسقتلا اذهف

 . اهلانعيت

 : نوعبرالاو عباسلا هجولا

 جتنتساو ميسقتلا لاطبال دوعي نيعبرألاو عباسلا هجولا ىفو ©

 : لوقيف ةطولغم تامدقم نم كلذ

 رابتعاب اما كلذ”ْناكل زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا ميسقت حص ولو »
 لكلاو ةهي' اعف امهرابتعاب وأ 26 طقف هائعم رايتعاي وأ 2 طقف هظفل

 ٠ (55) « لطاب ميسقتلاف لطاب

 :.مالكلا اذه دقن

 .٠ ةايحلاو حورلا نيب مزالتلاك ىناعملاو ظافلألا نيب مزالتلا

 مات ىنعم تاذ ةلمج ىف هدوجو نع ىانمب هيلا رظني نيح ظفللاو

 نوكي داكي هيلع لدي لخنل ةطساو ذاب ىنعملا لقعتو ٠ روصتلا الا ديفي ال
 ميسقت ناف اذه ىلعو ٠ ا!واق امك ىناعملا ةيعوا ظافلألاف ٠ اليحتسم

 الثمف ٠ اعم ىناعملاو ظاقنالا ىلا هيف روظنم زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا

 أتح ريراوقلا ظفل ناف (55 ) « ريراوقلاب اقفر » : ءاسنلا ىف 2 هلوق

 .٠ ”"ه : قعاوصلا (3غ)

 ٠ اهريغو ةيوبنلا تازاجملا (10)
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 اذه ىف هيلع ظفللا ةلالد بسحب ىنعملاو ىزاجم ةانعم بسحي

 ىعارم تازاجمو قئاقح ىلا مالكلام ٍيسقتف ٠ ابقي ىزاجم نطوملا
 احوضو رمأآلا دادزيو .٠ افمعنم هركني ل اذهو .٠ اهيتاعمو ظاقلألا هيف

 : ىلاعت هلوق نيب نراقن نيح

 اريراوق ٠ اريراوق تناك باوكاو ةضف نم ةينآب مهيلع فاطيو »
 ٠ (51) « اريدقت اهرودق ةضف نم

 ةلالد نع انيب افالتخا فلتخت نيتيالا ىف « ريراوقلا » ةلالد نإ

 نايزاجم ثيدحلا ىف لولدمللاو لادلاف ٠ ثيدحلا ىف ريراوقلا
 ىف ةبارغ ةيأف رابتعاب ةقيقح نيتيآلا ىف لولدملاو لادلاو « رابتعاب
 نأ ههحو بصحعتلا نع أشنق ىتلا ةبارغلا الإ ميسقتلا اذه ةحص

 ٠ هللا هلتاق اهباوثأ ريغ ءايشالا سبلي ام اريثك بصعتلا

 : نوعبرالاو نماثلا هجولا.

 هظفلب هددر » ماهلا ةغللا نأ ءاعداو لوآلا عضولا ىقن ىف ةيميق نبا

 . (10) « ةةلنئعمو

 : اتبقكحت

 هبتك امل انتهجااوم ىف ةهبشلا هذه ةضافتساو حوضو ىف انشكات

 ىوعد ةهجاوم ىف انه هئوفن كانه هانلق امو « ةيعيت نبا مامالا

 .٠ (54) مدقت اميف هرظناف ميقلا نبا ةمالعلا

 : نوعبرالتو عساتلا هجولا

 نييزاجملا ىلع فلؤملا ذخاي نيعبرألاو عساتلا هجولا .ىفو ©

 . 5١6-05 : ناستالا (55)

 . اهدعب امو ( +85 ) قعاوصلاو ( ٠١4 ) ناميالا رظنا (51)
 ٠ ةساردلا هذه نم ( الا5 ) رظنأ (58)



 -ةكؤواس

 .نم ملكتملا دارآ نولوقيف رابخالاو لمحلاب ةرات : لوقي امك نيلصا
 ىف زاجملا مه نولمعتسي ةراتو ٠ اذك نع اذكب زوجتلا اذه همالك
 لوآلا مهلصأ مهيلع دريو ٠ اذكل اذك انرعتسا نولوقيو مهمالكو مهبطخ

 دنع هنم موهفملا هانعم هةمالكب دري مث ملكتملا نأ مكل نيأ نم : لوقيف

 ؟ (55) ٠ ىقيقحلا : ىنعي باطخلا

 : مالكلا اذه دقن

 .ىمورلا نبا لوق لثم « اهتعيبطب ةررقم ةنيرقلا نوكت انايحلو « هنم
 : عيبرلا ىف ةعيبطلا فصو ىف

 ركذلل تدصت ىثنآلا جربت <-(رفخو ءايح دعب تجربت

 اسمع ثيدحلا وه ةنيرقلاو « زاجم جربتلاب ةعيبطلا فصوف
 هذه نأ دقان لاق اذاف ٠ ءالقعلا لعف وه امنا جربتلا ةداراو لقعي ال
 نال « هيلع الوقتم نكي مل ىمورلا نبا رعش ىف تدرو ةيزاجم ةروص
 ىهنملا ىنعملا سفن انه جربتلا نم دارا دق رعاشلا نوكي نأ لاحملا نم
 ةيلهاجلا جربت نجربت الو » : ىلاعت هلوق ىف ميركلانآرقلا ىف هنع
 )7١( ٠ « ىلوآلا

 ىف « ريراوقلا » نم 2 ىبنلا دارم نوكي نأ لاحم كلذكو
 ناك اذاو « اريراوق تناك » ةيآلا ىف ريراوقلا ىثعم مدقتملا ثيدحلا

 روسهف جهنملا اذه ىلع هريغ مالك رسفي نأ حراشلا وأ هقانلا قح نم

 ٠ قحأ هسفن مالك ريسفني

 ىنج نباو ميقلا نبا

 ىلع ميقلا نبا ةمالعلا زكري هدعب امو نيسمخلا هجولا ىفو و
 قبس دقو « زاجملا نأش ىف ىنج نب نامثع حتفلا ىبا عسوت ةشقانم
 .ضحب هيلع انذخأ نإ ىنح نيا دنع زاجملل هائدقع ىذلا لصفلا ىف انل

 ٠ ( 204 ) قعاوصلا رظنا (9)
 (.٠ 7" ) بازحالا (70)



 هس 508

 ئف ميقلا نبا ةمالعلا عم نحنف ٠ هئاآرآ نم ريثك ىلع انبقعو « ذختملا

 ىتلا هوجولا ةشقانم نم غرفت كلذبو « ىنج نيا ىلع هتاذخآم ضعب

 ماه هنو زاجملا :لاظبال ميقا نبأ اههحو
 ةبصنم تناك ميقلا نبا ةشقانم لج نإ هيلا ةراشالا بجت اممو

 ىف نيئباص اوذوكي مل نييلوصالا نا فورعمو « نييلوصالا مالك ىلع

 زاجملل انضرع لالخ اذه ىلع انهين دقو « زاجملا نع هويتك ام ضعب
 لاطاو « دقنلل ةبصخ ةدام عيقلا نبا كلتما كلذلو نييلومالا دنع

 تافنصم بوص ههجو ىلو ميقلا نبا نأ ول ىنيقيو ٠ لاطا ام
 دجو امل ىنيوزقلا بيطخلاو « ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالاك نييغالبلا
 )9١( ٠ هلئقرع ىذلا هجوللا ىلع دقتلا ىف هسفن لوطل !رربم.

 نأش ىف هرورق ام اطبضو اماكحاو ةقد رثكأ نييغاليلا نال كلذ

 .. نييغالبلا تاباتكل ميقلا نب ةزواجمو . عورفو لوصا نم زاجملا
 هجهنم ىف اقعض ربتعتو « هيلع ةذؤخلام « نفلأ اذه ىف ءالصألا مهو

 ٠ زاجملا لاطبا ىق

 مهل اعبت فرساف « 'نويلوصالا اهيف فرس زاجلا/ تاراما 'الثمف
 ةيخثب زاجملل هدقن هوجو نم ريثكب تدبتساو اهدقن ىف عيقلا نبا

 . هلاطبا

 تسيلو « زاجملا نم ةلكاشملا روص نودعي نييلوصالا ناف كلذئلو
 2١ اذه لك ٠ رم ىذلا هجولا ىلع اهيف ميقلا نبا مهيقعتف زاجمب ىه
 ةهجاوملا تناك ول هنع ثيدحلا» نم ميقلا نبا مرحيس ناك « ريثك هريغو

 ٠ نييغالبلا نيبو هنيب تمت دق

 ناكو « ىرجهلا نماثلا نرقلا فمتنم ىف ميقلا نبا ةمالعلا ىفوت :)7١(

 زاجيالا ةياهنو « رهاقلا دبع مامالا بتك لثم ةيغالبلا تافنصملا نم ريثكلا هيدي نيج
 ٠ ذقنم نبا عيديو ىكاكسلا حاتفمو مالسلا دبع ني زعلل ةراشالاو ٠ ىزارلا رخقلل

 رسفي مبذ ٠ كلام نب نيدلا ردبل حابصملاو ىناكلمزلل نايبتلاو بيطخلا حاضياو
 . !؟ اهتاسرفو اهلحأ ريغ عم ةكرحملا هتراداو لوصالا هذهل هزجه
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 .رارقالاو راكنالا نيب ميقلا نبا
 نم هنأ حوضو ىف انيبت ميقلا نبأ ةمالعلا عم ةقباسلا انتلوح دعب

 هراكنال ىدصتلا ىف اعيمج مهيلع قوفتم « زاجملل ؟راكنأ عاملعلا دشأ

 زاجملا ىلع ريكنلا ددش دحاو ملاع هئبق فرعي ملو « هيزوجم هيفستو
 دشأ ميقلا نبا نكلذو « ةيميت نيا مامالا ةمالعلا هخيش الا هيزوجمو

 دحاو « افقوم فنعأو اعاب كمإو اسفن لوطاو « ةليح رثكأو اراكنا هنم
 ٠ الحج بنطأو ةموصخ كلو « اناسل

 ةيميت نبا مامالا مالك ىف ثحبلل لالخ نم انثيثا انك دقو « اذه
 : نيبهذم زاجملا ىف هل نأ

 ٠ اليصقتو ةلمج زاجملا راكذإ هادؤم ىرظن ىلدج بهذم

 ىلع انليلد ناكو ٠ زاجملل زوجم هيف وه ىلمع ىكولس بهذمو
 : نيتريبك نيتماعد ىلمعلا ىكولسلا بهذملا اذه تابث؟

 اهيلا امومضم همالك رح ىف ةيزاجملا تاليواتلا دورو : امهادحا

 تادرفملا ىف ناك لامعتسا ىلا هنم لقنلاو « لوألا عضولاب فارتعالا
 ٠ ةسدقملا صوصنلا ضعب ىف رعاظلا نع فرصلا بوجوو « تابكرملاو

 همالك رح ىف هاننعمو هظفأب احيرص زاجملا دورو 4 ةيناثلاو

 الاجم عبي ال امي اهانقثوو ةديؤملا ضوصنلا كلته انلقثو ٠ كلذك

 ٠ بيرلل

 انسمتلاو . نيضقانتملا نيبهذلا نيذه نيب قيفوتلا انلواح مث

 لك حيزيو « ةبير لك ليزي امب فقوملا كلذ ىف مالمالا خيشت راذعألا
 ٠ (ال') قذق

 ؟ هخيشك ذيعلتلا له

 مامالا ذيمك ميقلا نبا له : لاؤسلا اذه ماما انسفنا نآلا دجن

 : زاجملا ىف نابهذم هل هخيشك ةيميت نبل

 ٠ ةساردلا هذح نم )5٠٠١( رظنأ (؟)



 - 5017 ل

 هادّؤم ىلمع ىكولس بهذمو « راكنالا هادؤم ىرظن ىلدج بهذم
 لالخ نم هانفرع ىذلا وه دحاو بهذم هل مأ ؟ زاجملاب رارقالا

 رثكا ىلع زاجملل اهيف هراكنا ىنب ىتلا « قعاوصلا » ىف هعم انتلوج

 .ضورفلا انددع اذا فعمضتلا ىلا لصت ايلامجا اهجو نيسمخ نم
 ؟ .٠ ةلقتسم اهوجو اهيف ةلخادتملا

 .تافلؤم نم « قعاوصلا » باتك ىلع هعالطا رصقي نم نأ

 ةمالعلا نأب مزجي هناف « فلؤم ةثاملا نم برتقت ىتلا ميقلا نبا ةمالعلا

 ٠ ددرت الو هيف ءانثتما ال ادحاو الوق زاجملل ركنم

 هناف اهضعب ىف وأ « .ىرخآلا هتاقلؤم ىف رظنلا حرسي نم امأ

 : ىتأي اميف هنيبنس ام اذهو بقع ىلع اسار ةقياسلا

 : هخيشك ذيملتلا : لجأ
 .امنئأو 2« ةدحرو © قعالوصلا » باتك ىلع انعالطا رصقت مل

 امهنم صخاو « ميقلا نبا ةمالعلا تافلؤم نم !ريثك هيلا انممض
 دئاوفلاو « دئاوقلا عئادبو « ليلعلا ءافشو « نيعقوملا مالعا : ركذلاب
 -تافلؤم مستتو ٠ نآرقلا ماسقأ ىف نايبتلاو كاعملا دازو « قوشملا

 .عساولا ملعلاب ةيميت نيا هخيش تافلؤم هب تمستا امب ميقلا نبا ةمالعلا
 .مالسالا نع عافدلاب مستت امك « اهل ضرع ىتلا اياضقلا لك ىف رحبتلاو
 « ةنسلاو باتكلا ةرصنو « لالضلاو عيزلا ةبراحمو هلوصاو هميقو
 ناو باوصلا نع ةدئاح اهنا ايار ىتلا قرفلا ةلداجمو , فلسلا نهذمو
 نأب اهريغو تافلؤملا هذه ىنع عالطالا نامدا لالخ نمو ةينلا تنسح

 مامالا هخيش لثم نابهذم زاجملا ىف هل ميقلا نبا ةمالعلا نا حوضوب انل
 : امهنع هللا ىضر ةيميت نبا

 نآرقلا ىف ال زاجملا راكنا ىلا هيف ىهتنا ىرظن ىلدج بهذم و
 ,زاجملا ىمسو ماع هجوب اعيمج تاغللا وأ ةغللا ىفو هيف لب « بسحف
 ٠ (0) همده بحي اتوغاط

 ٠ قعاوصلا ىف ثلاثلا توغاطلا رلظنأ (7)
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 لب « همالك رح ىق زاجملا هيف سرام ىلمع ىكولس بهذمو ©
 : ليلدو دهاش اذه ىلع انلو نآرقلا تايآ ىف نايبلا عئاور نع فشثكلت عضاوملا ضعب ىف ةليسو هنم ذختا

 : ميقلا نبا دنع زاجملاب رارقالا ةلدا

 زاجملاب هرارقا ىلع اتللدتسا « ةيميت نبا مامالا نع ثيدحلا دنع
 : نيليلدب

 ىتلاو « همالك ىف ةدراولا ةيزاجملا تاليواتلا ةرثك : امهدحا يه
 ٠ هسفن ءاقلت نم ءادتبا اهلدتبا

 « همالك رح ىف هانعمو هظقلب احيرص زاجللا دورو : ىناثلاو ©
 ةفللا رارسأ اهي هقفي ىتلا قرطلا دحأ عضاوملا ضعي ىف هطجو

 نم هعجاريلف « هنع ثيدحلا ىف اقثوم الصفم كلذ رم دقو ٠ اهيمارمو

 ٠ (0/4) ديري

 ناف ميقلا نيا ةمالعلا عم زآلا  جهنمللا سفن جهنن نحنو اما

 مامالا دنع ارم ناذللا نانثالل ؛ ةلدآ ةثالث زاجملاب ه رارقا ىلع انيدل

 ىذلا وهو ٠ مامالا خيشلا دنع لباقم هل سيل ليلدو .٠ ةيميك نيا

 : نآلا هب ادبتس

 : نايبلا ملع ىف افنصم ةمالعلا فيلات : لوألا ليلدلا

 : هاعد نآرقلا مولعو نايبلا ملع ىف اباتك

 ٠ (170) « نايبلا ملعو نآرقلا مولع ىلا قوشملا كئاوفلا »

 ٠ ةساردلا هذح نم (ماله) رظنأ (/4)
 ةيملعلا بتكلا راد ةفرعمب ةققحم ريغ ةثيدح ةعباد ةاتكلا اذه عبط (70)

 ٠ ريبكلا عطقلا نم ةحفص ( 517 ) ىف باتكلا عقيو ءه



 8388 ل

 : باتكلا ناوئع تحت بتك دقو

 نب دمحم هللا دبع نبأ نيدلإ سمش ملاعلا مامالا فيلأت 2

 ىفوتملا ةيزوجلا ماما ميقلا نباب فورعملا ىعرزلا بويا ني ركب ىبأ

 لمتشا دقو « عبدبلاو نايبلا ملع لئاسم ىف عوضوم باتكلاو
 عسضو امك «ةغالبلاو ةحاصفلا ةمدقمو ىناعملا ملع نم لئاسم ىلع

 ٠ ميركلا نآرقلا ىف راجعالا نايب ىلع هفقو باتكلا رخآ ىف الصف
 ةرابع ىلع باتكلا ناونع لامتشا ىف رسلا ام لوقي الئاق لعتو
 ؟ عيدبلاو نايبلا ملع ىف اعوضوم باتكل! ناك اذا ؟ « نآرقلا مولع »

 ليثمتلا نوكي نأ ىلع اديدش اصرح صرح فلؤملا نا : باوجلاو
 «ميركلا نآرقلا نم ٍتايآ باتكلا ىف اهدرو! ىتلا ةيئايبلا نوئفلا ىلع
 نع ةروثأملا ةيرثنلاو ةيرع شلا صوصنلاب داهشتسالا ىلا اجلي ملو
 اهطياوض ركذ دعب ةينايبلا هوجولا ىلع قلعي ام اريثكو برعلا
 ٠ ةلثمآلا .قوسي مث (71) « ريثك نآرقلا ىف وهو » : لوقيو

 نم اءزج « نآرقلا مؤلع  ةرابع تناك  ملعأ هللاو  كلذل
 ٠ هباتكل هراتخا ىذلا ناونعلا

 بتكلا نم ريثك ىلا عجر هنأ فلؤملا حضوي ةمدقملا ىفو
 : لوقيف ةغالبلا مولع ىف ةعوضولا

 دعب ىتلا دئاوفلاو « تلصحتو تلصأت ىتلا ةلمجلا هذهو »

 ىتلا نايبلا ملع ءاملع قاقتالا ىوذ بتك نم اهتاقن تلصف اهلامجا
 ىلاحلا باتكو « زتعملا نبال عيدبلا باتك ىهو ٠.٠٠ اهيلع تغقو
 نيتعانصلا باتكو ٠ هل ةرضاحلا باتكو « ىمتاحلل لطاعلاو
 « ريثألا نبال ركاسلا لثملا باتكو « ىمجعلل عمللا باتكو « ىركسعلل

 كلذكو ءىدايملاو علاطملا نسح ىف ( ١89 ) هسفن باتكلا رظتنا (95)

 ء(ا1؟)
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 ةماساأل عيديلا باتكو « اضيا ريثألا نبال ريبكلا عماجلا باتكو.
 « اضيا هل نآرقلا مظن باتكو « ىتاجنزلل ةدمعلا باتكو « ذقنم نبا
 دحاولا ديع نيدلا لامكل ليزنتلا رارسأ فشك ىف ليماتلا ةياهنباتكو.
 نيدلا ىكزل عيدبلا ملع ىف عيرفتلا باتكو ٠ ىراصنالا ميركلا دبع نبا
 نم ذخأ بتكلا هذه نم باتك لكو ٠ عبصالا ىبأ نب ميظعلا دبع
 ةنسح هكارفو « ةيذعتسم هكاوف نم اهيلا تفضأ ام عم ىتش بتك
 . (الإل) « قاسسملا

 . لاق امك ةنسح تافاضا هل لب « لقان درجم نكي مل فلؤملاق
 ةمكالا نم ةقاهشم هاقلت هفاضأ انم ضعب نأ ىلأ اذه دعب راشأ دقو
 .. رباكألا مالعالل

 بطق وهذا زاجملا نع هيف ءاج ام باتكلا اذه نم انمهي ىذلاو

 . '٠ قرح رخآ ىلا اهيف فرح لوأ نم ةساردلا هذه ىف ىحرلا

 انناف اذل « ضيفتسم ريثك زاجملا نع رفسلا اذه هاوح ىذلاو

 ٠ زاجيالل ايخوت لدو لق امب هنم ىفتكت

 .٠ م -0ط : قوشملا دئاوثلا (70)
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 قوشملا دهئاوفلا ىف زاجلا

 زاجملا ىف فاض ثحبيب ةقيقحلا فيرعتو ةغالبلاو ةحاصفلا ىف ةريصع

 ٠ باتكلا نم اريبك !زيح لغشو « هوجو ةسمخ ىلع ءاج

 : لاقف ةسمخلا هوجولا ىلا ةراشالا لمجا دقو
 ٠ : هوجو ةسمخ .نم اضيأ هيلع مالكلاف زاجملا امأو »
 + هلجا نم زاجملا برعاا تلمعتسا ىذلا ىنعملا ىف لوألا
 ٠ ةدح ىف ىناثلا

 . هقاقتشا ىف ثلاثلا
 ٠ لقنلا ةلع ىف عبارلا
 ٠ (م) © هماسقا ىف سماخلا
 + هدح ىف لاق مث

 دح : نيمسق ىلع هدحف  ىناثلا هجولا ى]  ىئاثثا امأو »

 .لك : ويف تادرقملا ىف هدح امأو ٠ لمجلا ىف دحو « تادرفملا ىق

 ٠ (ال5) اهعضاو عضو ىف هل تعضو ام ريغ اهب ديرا ةملك

 ةيناك هيلع الاد هل عضو اميف ىقيقحلا ظفللا لامعتسا هدح ليقو
 )8١( ٠ زاجملاو ةقيقحلا لولدم نيب ةقالعلل

 "اهب دافملا مكحلا تجرخا ةلمج لك وهف : لمجلا ىف هدح اماو

 ٠ (81) ©« ليواتلا نم برضب هعضوم نع

 . ( ٠١ ) ميقلا نبا ةمالعلل قوشاا دئاوفلا ()
 فلؤملا حرصصي مل ناو ىئاجرجلا رهاتلا ديع مامالا نع لوقنم اذه (9)

 يرهاقلا ديع مامالا نع لقت نع لوقنم وأ « هبتك ىلع قلطا هنا
 ٠ اهيف درو صودفل اليلق هترابع ىف انئرصت (60)
 ٠ ( ىكاكسلا مامالل جاتفملا نم هذخا ودبيو ) ١١ : دئاوفلا (81)

 ٠ رارسالا رظنا :
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 : مالكلا اذه عم ةفقو

 سيلو ٠ ابيكرتو ادارفا زاجملا فيرعت ىف ةمالعلا هركذ ام اذه
 دق هلبق نم ةيميت نبا مامالا هخيش ناف « ميقلا نبا نم بيرغب اذه
 مل ناو بيكارتلاو تادرفملا ىف هنم لقنلابو « لوألا عضولاب فرتعا
 ةيميت نبا مامالل نيلوطم نيصن لبق نم انلقن دقو ٠ ازاجم اذه مسي
 . لافقمألا نم برعلا نع روثأملاو ٠ نآرقلا لاثمأ نع هثيدح ىف
 رح ىف زاجملاب نارقم هخيشو ميقلا نب. نأب لوقلا معدي امم اذهو
 ٠ امهالك

 هجولا اذه ةعيبطو « ضافاو فلؤملا ضافأ هجولا اذه ىف
 نع هسفن فلؤملا لاقو ٠ زاجملا ماسقأ هتمض دقف ةضافالا كلت ىضتقت
 انهتم ركذ دقو « ةريشك ةماسقا نإ زيزعلا باتكلا ىف زاجملا ماسقأ

 : لوقي هيفو قلعتملا نع هب قلعتملاب زوجتلا اهلوأ امسق نيرشع

 ةعبرأ ىلا زيزعلا باتكلا هيلع ىوتحا ام ةدع تهتنا دقو »
 ليثمتلا عم امسق امسق اهركذ ىلع فلؤملا صرحو « امسق نيرشعو
 : الامجا ىهو « ميكحلا نآرقلا نم اهيلع

 نغ مولعملا ظغلب زوجتلا 2« مولعملا نع ملعلا ظفلب زوجتلا »
 نع ةدارالا ظفلب زوجتلا « ةردقلا نع رودقملا ظفلب زوجتلا « ملعلا

 ءزجلا ىلع لعفلا مسا قالطا « ةدارالا نع دارملا ظفلب زوجتلا « دارملا

 نع لمآلا ظفلب زوجتلا « هنم ريخألا ءزجلا ىلعو « هنم لوألا

 دهعلا قاللطا « دوعوملا نع ديعولاو دعولا ظفلب زوجتلا لوماملا

 « هب رشبملا ىلع ىرشبلا مسا قالطا « امهنم مزتلملا ىلع دقعلاو
 « هنع أبثملا نع ابتلا مسا قالطا « هيف لوقملا ىلع لوقلا مسا قالطا

 قالطا « هب ملكتملا ىلع ةملكلا مسا قالطا ء ىمسملا ىلع مسالا قالطا

 , هب موكحملا ىلع مكحلا مسا قالطا « فولحملا ىلع نيميلا مسا
 نع ىوهلا ظفلب زوجتلا ؛ هيلع موزعملا ىلع مزعلا ظفلب زوجتلا
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 ىلع بحلا مسأ قالطإ : ىشخللا ىلع ةيشخلا مسا قالطأ « ىوهملا

 ىلع نيقيلا مسا قالط) « نونظملا ىلع نظلا مسا قالطأ « بوبحملا

 ىلع ةجاحلا مسأ قالطأ « ىهتشملا ىلع ةوهشلا مسأ قالطا « نقيتملا

 * (85) « هيلا جاتحملا

 : مالكلا اذه عم ةفقو

 ماسقألا ىف زيزعلا باتكلا ىف زاجملا ماسق“ رصح فلؤملا دري مل
 انفقو دق نحن اهو ٠ ةريثك هماسقأ نأب حرص هنال اهركذ ىتلا نيرشعلا

 ظفلب ريبعتلا زاجم » ب هل نوذع ىذلاو هنم لوألا مسقلا ميسقت ىلع
 ٠ ىغالب هنم رثكأ ىلوصأ ىحنم اذهو « قلعتملا نع هب قلعتملا

 .ىلا ةازع ىذلاك « ءارآلا ضعبا ضرعي ليثمتلا ءانثأ ىف وهو

 مسا قاللطإ ىف هب رفأتلا ديدش فلؤملاو  مالسلا دبع نب زعلا
 ةمب اهل نوتع دقف ةيقابلا ماسقالا امأ « (8) هب رشبملا ىلع ىرشيلا
 نئىدال : ىتأيب

 .ىلع ببسملا مسا قالطا) « ببسملا ىلع بيسلا مسأ قالطا »

 امي ةعامجلا نع رابخالا ةلعاف ريغ ىلع لعفلا مسأ قالطا « بيبسلا

 ىلع لكلا مسا قالطا « لكلا ىلع ضعبلا مسا قالطا « مهضعبب قاعتي
 لعفلا مسا قالطا «٠ ضعيلا ةفصي لكلا فصوب زوجتلا « ضعبلا

 ءىشلا مسا قالطا « هيلع ناك ام ىلع ءىشلا مسا قالطا « هبراقم ىلع

 عىشلا مسا قالطا , ققحملا ىلع مهوتملا مسا قالطا « هيلا لوؤي امب

 «موزللا زاجم « نيمضتلا « هفالخ ىلع رمآلاو دقتعملا هنظي ىذلا' ىلع

 ىف زوجتلا « ءامسأآلا ىف زوجتلا « زاجملا نع زاجملاب زوجتللا

 طباوضلا لقنت ن؟ ىلع انصرح دقو ( 11 - ١8 ) قوشملا دئاوفلا (46)
 ليثمتلا فذح الإ فرصت ىندآ نود فلؤملا اهركذ امك ماسقالا هذهل ايعضو ىتلا

 ٍدراشالا بجت اممو ٠ روصلا ضعبل هتاليلحت وأ « اهضعب لوح فالخلا هدارياو
 ٠ هدحو ميركلا نآرقلاب الا ماسقالا هذه نم دحاول لثمي مل فلؤملا نأ هيلا

 #٠3 : ردصلا سقت (80)
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 + (485) « ةراعتسالا « ضعب نع اهضعب فورحلاب زوجتلا « لاعفألا

 هلو « زاجملا ماسقإ نم هركذ دارأ ام ةياهن ىلا فلؤملا لصو اذهب
 ىفو « مامسالا ىف زوجكلا لثم ماسقألا ضحب ىف ةلوطم تاليصفت

 زاجلا؛ عاونا نيب همالك ىف عمج دقو فورحلا :ىفو « لاعفألا
 :اهلك

 توفقللا زاجملا ؛ لسرملا ىوفللا زاجملا « ىلقحلا زاجملا
 ماسقا نم اهنودعي نيذلا نييلوصاألا اهيف اعبات ةلكاثملا « ىراعتسالا
 ىتلا زاجملا ماسقأ نم اصاخ امسق ةراعتسالا لعجي ةارنو ٠ زاجملا

 ريض الو ٠ اهيلع ةمدقتللا ماسقألا نم ريثك ىف ةلخاد اهنأب املع اهركذ

 ةعنصلا لها ريرحت زاجملا ىق لوقلا ررحي نأ ديرن األ انتاف اذه ىف
 نم ناك هنأ ىلع ليلدتل؛ هنتك امل اه انضرع نم فدهلا نال ٠ مهسقنا

 ٠ لئاوالا داورلا ةلماعم هلماعتق ٠ ةلمجلا ىلع زاجملاب نيرقملا

 انتال كلذو « نوتفلا هذهل هليثمت انلمه! اننا ءىراقلا ظحاليو

 ليثمتلا ىف هركذ امي هليثمت نم ىفتكتس اننأ ىلع ةلاطالا شخن

 روكذللا هباتك هنودق هب لثم ام لك ىلع فوقوكأ دارأ نمو « ةراعتسالل

 ليثمتلا ىف لملا اهاغج ىتلا ةميركلا ةينآرقلا صوصنلاب لفاح وهف
 - ضافاو اهيف بنطا اهتحت ةجردنم عورفو ماسقأ نم هدروأ ام ىلع

 ميركلا نآرقلا نم ةراعتسالل ليثمتلا

 نرسومحم ةراعتسا ىلا ةراعتسالا مسقي نأ فلؤملا تفي مل

 ىق ادد مث ٠ اذكهو لوقعلل سوسحمو لوقعمل لوقعمو « سوسحلل

 : لاقف نآرقلا نم اهل ليثمتلا

 ٠ 15-55 : قوشللا دئاوفلا (مع)
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 نسسوسحلملا ةراعتسا نم زيزملا باتكلا ىف ءاج ام اأمأ »

 « ابيش سارلا لعتشاو » : ىلاعت هلوق اهنم « ةريثك تاياف سوسحعلل
 امهنيب عماجلاو ٠ بيشلا هل راعتسملاو « رانلا هنم راعتسملا ذا

 ٠ ©« ىوقي رانلا ىف هتكلو « طاسينالا

 : ةراعتسالا ريغ ىرخأ كئاوف ثالث ةيآلا هذه ىفو

 ءىشلل ءىشلا هيف دنسأ ام قيرط ةيآل؛ ىف كلمهن! : ىلوأآلا

 دنس؛ ام ركذ عفريف « قلعتلا نم لوكا نيبو هنيب املا رخآ ءىشل وهو
 كلذ نإ انيبم هدعب ايوصنم ىنعملا ىف هل لعفلا ىذلاب ىتؤيو « هيلا
 - اذه لجل نم ناك امنا لوألا كلذ ىلا دانسالا

 «' !سفن ديز باط مهلوقك « لاصتالا نم اهنيب ام نايب : ةيناثلا
 وصعو ىنعملا ىف بيشلل لاعتشالا نا ملعن اناف ٠.٠٠ « اقرع بيصتو
 دنسأ ناو قرعلل ببصتو « سفنلل باط نأ المك « ظفللا ىف سأارلل
 : كلذ ببسب ةيآلإ هذه فرش“ نا ىلع ليئدلاو - هيلآ دنسأ ام ىلا
 اتلقف احيرص بيشلا ىلا :لمعفلا اندئساو قيرطلا اذه انكرت ول انأ
 كلذ ىفتن ال سارلا ىف بيشلا وك سارلا بيش لعتشا
 ٠ (م86) « “٠. نسحلا

 نم ةفاضالا ىنعم ةدافاو ماللإو فلألاب سئرلا ةيدعت : ةثلاثلا
 نسأر لعتشاو : ليق ولو ٠ ةيزملا بجوا ام دح؟ وهو ٠ .ةفاضا ريغ
 ء.ا(46ك) ©« نسحلا بصهذل

 نع زاجملاب رقم باتكلا اذه فلؤم نأ ىلع ةلاد تاراشا هذه

 نافق ٠ رييعتلا ةعاصنو « ةلالدلا نسح ىف هتميقب نمؤم سفن بيط

 ةزيهج تعطق قف ميقلا نبا ةمالمل؛ ىلا باتكلا عضو ةبعن تحص

 لاعتشالا ةراعتسا ليلحت ىف ضيفي مث ( 47 41 ) قوشملا دئاوقلا (85)
 - لئالدلا رظنا : اهتغالب ىف رهاقلا دبع مامالا هركذ ام رارغ ىلعبيشلل

 نم رهظأ رهاقلا دبع مامالا هبتك امب رثأتو ( 47 ) قوشملا كاوغلا (81)
 . راهنلا ةعئار ىق سمشلا
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 هيلا ابوسنم باستكلا نوكي نأ لمتحي الا نكلو ٠ بيطخ لك لوق
 ؟ اروزو الاحتنل

 ليزي ام لثالدلا نم انيدل نكلو ٠ نآلا ىتح دراو لامتحالا اذه
 . لقألا ىلع هيف ةقثلا لامك عزني وأ مهولا اذه

 : ةوجو ةثالك نم ةبسنلا هذه قدص ىلع اتتلدأو

 ا لا و ل وا : الوأ
 هيلا هتيمن ىف ناك ولو ٠ هيلأ « قوشملا كاوفلأ » باتك ةبسن ىف مهنم.

 رجح نياك هب دهعلا بيرق هل مجرت نم لجو « هيلع اوصنل ريوزت وأ كش
 ةرحازلا موجتلا ىف ىدري ىرغت نياو ( 0٠+  ؟ ) ةنماكلا رردلا ىف“

 ىف ىطويسلاو ( الالم  ؟ ) ىئاولا ىف ىدفصلاو ( ؟ةةاس ) ٠١

 ( 148 - ؟ ) عئاطلا ردبلا ىف ىنكوشلإاو ( -5؟ ) ةاعولا ةيغب

 : نونلظلا فشك ىف ةفيلخ. ىجاحو

 25 0 ا ا 6 ا لا 6 ل لا ل ل

 بالزب 080 0“ ( لال 0537 206-205 سه "ال0 ل ا

 سه أمال اب 1١61 ب 5579 7 5590-95 ث١1١1- 9١5 -ىمللكا

 1081-0-15 151ال- 0١-- ١854-1015-1185

 - ارا 111 1لرتو سا 1805-1591-1558

 هال #01 "لا 1955-55

 : ىدامقبالو ( ٠١6 ) ثانحلا تاضور : م0 كو

 2( تءءر/ل عد 1:79 مال١/١ ) نونك

 : ريثاا نيال ةيايثلناو ةيادبللو ( ل50-58) ( بعالل تاراش )
 ( 1مو 188/9 ) : كلذك ىدادقبلل نيذراعلا ةيادحو ( ؟"5.-١1 0

 | ئكاضيا

 ت0 جاو كمثل » ىف كبد ىذلمر يذم خيشلا مهدعو نوريثك ماع لذه ار

 هلآ رف ماع رصعب ع هندح د ىذلأ ءاسمتلا ر رابذعأ باتك نأ ىلع 14 7 00

 ٠(817)ىزوجلا نبآ جرفلا ىبالو وصو اأطخ ةيزوجلا م د نبأ ىلا ايوستم

 ٠ ( 01- ) مالعلا ىف ىلكرزلا هليبتتلا اذه ركذ (م9)

 ( ؟ ج زاجملا ) 5١
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 ريثكو )"» كتئاوفلا 2 باتك ةيسن ىف ككشتلا نع  ءالؤح توكسو

 ىعدا نمو ٠ ةيسنلا ةحص ىلع ىوق ليلد هيلا ابوسنم هركذ مهنم
 ٠ (88) ليلدلا ميقي نا هيلعف اذه ريغ

 هباتكلا ايانث ىف ركذي ام اريثك هسفن فلؤملا نأ ذه ىلا فاضيو

 اذهو « هيف زربم ريغ هنأ ىأ « نأشلا اذه ءاملع لوقي » ةرايعلذ هذه

 ةيملع تامامتها هل تناك دقف « ميقلا نبأ مامالا ىلع قيطني فصولا

 ٠ نايبلا ملع ىف فيلأتلا نع اديعب ىرخأ

 ةبسنلا هذه ةحص نادكؤي ناذللا ثكاثلاو ىناثلا ناهجولا اما
 :امهف

 ٠ ةيملعلا هلامعا ىف ةيزاجملا تاليوأتلا ةرثك ه

 صخئسو ٠ همالك رح ىف هاتعمو هظفلب احيرص زاجملا دورو ه

 - اكولسو المع زاجملا زيوجت نم ةمالعلا فقوم ىلع فرعتلا

 رح ىق ةيزاجملا تاليواتلا ةرثك : ىناشل! ليلدلا
 نع ظافنالا وأ ظفلنلا فرص ليوأاتلا نم ديرتو (مخؤ) همالك

 ,فرصلا اذه ىضتقي بجومل ىرخأ ناعم ىلع اهلمحو اهانعم رهاوظ
 اهيضتقت ىرخأا ناعم ىلا ظافلالل رشابملا ىنعملا ةزواجم قدا ةرابعي و)
 وهو « لاوحالاو نكئارقلا ةنوعمب ةرثابملا ىناعملا كلت اهيلع لدتو

 . ىنعملا ىنعم رهاقلا دبع مامال هلثم ىمس نأ قيس ام

 هلامتحا وه امئاو نيقيلا هجو ىلع ةبستلا هذه ىف كيكشتلا دري مل (48)
 ةعماج ةيبرعلا ةغللا ةيلكب م 1187 ماع ةيعماج ةلاسر ىف نيثحابلا ضعي هراكآ
 ٠ ( 44) 'نيساي زيزعلا دبع ٠ د ةيبرعلا ةغالبلا ىف ىوغللا زاجملا : رظنأ رهزالا

 .ميقلا نبا مامالل نأ تابثا انه ديرت اننأ ءىراقلا ىسني ال نأ وجرأ (86)
 تاليوأتلا وه ىئاثلاو + دئاوقلا باتك عضو لوالا هليلد زاجملا هيف زوج ايهذم
 .« دئاوقلا » باتك ةبست ةحص ىلع اضي؟ ليلدتلا ثلاثلاو ىناثلا نم فدهت انك نأو
 - هيلا



 كة"

 نأ ىتينيو )2 لاجملا اذه ىف ةخسار مدق ميقلا نيأ ةمالعلا ماماللو

 : ناعون ليوأتلا نأ ىلا انه هينن

 .نم وهو « مالكلا ىف ناجم هيلع بترتي ال ليوأت : امهدحا
 0 ناكمي ةضافتسالاو

 ىفو مالكلا ىف ريثك وهو « زاجم هيلع بترتي ليوات : ىناثلاو
 ٠ هرهاظك نع ظفالا فرص هيلع قدصي امهالكو ءاملعلا لامعا

 ظافلال رهاوظ دتع فقب نم ىلع عنشي ميقلا نب'ةمالعلا مامالاو

 درجم هنع نوفقي ال نيذلا ىناعملا لها مهيلع لضفيو ٠ اهينعب دروتس

 : لوقي نيقيرفلا نيب قرفلا ىفو « نيفراعلا مهيمسيو « رهاوظلا
 .ىظفللاو 9؟ دارأ اذام : لوقي فراعلاو .٠ ةيديعت تسيل طظافلالاو م

 ؟ )5١( « لاق اذأم : لوقي

 ىف ناك اذا ةصاخيو ىتاعملا ىف فرصتلل طباوض عضي هنأ ديب

 قاني الا : طئارش ةعبرأب هب سأب الا اذهو » : لوقيف ميركلا نآرقلا
 ظفالا ىف نوكي نأو « هسفن ىف احيحص ىنعم نوكي نأو ٠ ةيآلا ىنعم
 اذاق ٠ مزالتو طا بترا ةيآلا ىنعم نيبو هنيب نوكي نأو « هب راعشا
 ٠ (91) ©« ائسح اطايئتسا ناك ةعبرألا رومأل هذه تعمتجا

 : لوقي ظفللا نم ىنعملا مهف ةميق ىفو
 .دصقت مل ظافلألاو ٠ مثكتملا دصق ىلع مكحلا ىف ليوعتلاو »

 دارم ةفرعم ىلا اهب لبعوتلاو « ىناعملل ةدوصقم ىه امئاو « اهسفنل

 ىذلا ىنعملا مومع نمو « ةرات هظفل مومع نم رهظي هدارمو « ملكتملا

 ظفللا نم نوكي دقو « ىوقا ىنعملا نم همهف نوكي دقو « ةرات هدارا
 . (18) « ىوقا

 7١ ١5" ( ٠ ) نيعقوملا مالعأ )١(

 ٠ ( اله ) نآرقلا ماسقأ ىف نايبتلا (51)

 ٠ ( الا١/7 ) نيعقوملا مالعأ (1؟)
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 ىدم ىأ ىلا نيبت ةمالعلا مامالا اهررقي ىتلا ةلمجلا هذه نإ

 .اسيقتلم « بيكارتلاو ظافلألا' تالالدب اريبخ « قفالا عساو مامالا ناك

 حضويو ٠ لوقي ام ىتعي انه وهو ٠ افلخو افلس ةمالا ءاملع عم

 : اهنم ةلكمألا نم ريثكب كلذ

 نم اهيف ناف قيرطلا اذه كلست ال : هريغل ليلدلا لاق اذا امك »

 نأ عماسم لكو وه ملع ٠ ةفوخم ةشطعم ىه وا قيرطلا عطقي نم
 ولف ٠ اهئأش اذه قيرط لك نع هيهن دارا هنأو « هظفل نم معإ هدصق

 ةفلاخم ىلا بسنو « همول نسح اهب بطع ىزخا اقيرط كلسو هفلاخ
 .٠ (57) « هتيصعمو

 : صوضنلا"مهف ىف نيقيرط ىلاانه فلؤملا ريشي

 « رهاظلا كلذ فرص قيرطو ٠ هرهاظ ىلع ظفللا لمح قيرط

 : لوقيف احونضو ةلأسلملا كزي مث ٠ نسح ىئاثلاو «بيعم لوألاف

 : ىلاعت هلوق نم ةمآلا تميف اذهْنَو « هءابع هيلع هللا رطف اعم اذهو »

 عاسقتنالا هوجو عيمج ©« ٠٠ امللظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نأ »

 ٠ (15) « اهريغو نكسملاو بوكرلاو سبنلا نم

 © فقللتالا قثلعم هب ديرا ثيح هرعاطلذ نع لكألا ٍ.آظ:!ل فرص اذيف

 ىذلا ظحاتجلا نع ىنعملا اذه ئننأ ميلا نيا ةمالعلا نأ فاخ ريغو
 كلتب اويرش ناو كلذ ميذ لاقي دقو » : لبق نم ةيثلا هذه ىف لق

 اهنم اودنني ماو « باودلا اوبكرو , للحلا اوسيكو « ةذينألا لاومألا
 ةيزاجم تاليوأت هذهيذ ٠٠ (104) « لكلا ليبس ىف ادحاو امهرد
 اذح ازع ميتلا نبا ةمالعلا نأ هدنع فرقولا بجي امدمو ٠ عازن ىكدا الب
 ٠ افرشو ةلاصأ اذهب زاجللا ىفكو ٠ اهلك ةمالل مهذلا

 ةحص ندبيو « رشخآ ىنآ رك صن ىلا ةمالعلا مامالا لقتني مش

 ٠ عضولاو ردصملا سقت (5)
 --(918/1)  ميقلإ نيال مالعالا رظناو )٠١( ءاسنلا (55)
 . ( ؟0 ه2 ) ناويحلا (44)
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 : لوقيق « رهاظلاب ذخألا داسفو هيف ليوأتلا بهذم

 « فأ امهل لقت الو » : ىلاعت هلوق نم  ةمآلا ىنعي .. ثمهفو »
 درت مل ناو «؛ لمفلإو لوقلاب ىذآلا عاونا عيمج نع ىهنلا ةدارا

 هجو ىف لجر قصب ولف ٠ ىذإلا مومع نع ىهنلاب ىرخا صوصن
 ىف سانلا هدعل فآ امهل لقأ عل ىنا : لاقو ٠ لعنلاب امهيرضو هيدلاو
 ىهنملا فيفاتلا نيب هقيرفت درجم نم لهجلاو ةقامحلاو ةفاخسلا ةياغ
 مهقلاو لقعلل ةرباكم اذه عثمو ... لعقلا ذه نيبو « هنع

 ٠ (55) « ةرطفلاو

 - هرد هللف  عتقأو ةمالعلا مامالا هب عتما باوص هلك مالك اذهف

 اذا رهالذلا نع فرصلاو ليواتلا عنم فصي صنلا ةياهن ىف هارت 0

 ىف اذهو ٠ ةرطفلاو مهقلإو لقعلل ةرباكم هنأب هغصو ماقملا هاضتق

 : ةرشايم اذح دعب لوقيو 0 ٠

 ٠ ةدارم عابتا 0 ةلدألا نم لياعب ملكتملا رم فرع نمف »

 « ملكتملا كارم ىلع اهب لدتسي ةلدأ ىه امناو اهتاوذل دصقت م .افلألاو

 « ةراثأب ناك ءاوس ٠ هاضتقميم لمع قيرط ىأب حضوو ةهدارم رهظ اذاف

 ةداع وأ ةيلاح ةنيرق ف ةيلقع ةثالد وأ هءامياب وأ « ةيانك وأ

 ولعي مت ىأو ؟ ماطذل | 0 ققفأ ىأف 0 0 (ةا/) 0م ه٠ ةدرطم

 ىلع هللا همحر د اهقاس ىتلا ةلثم#لا رثكأ امو ؟ مهفلا اذه ىلع
 ,اطاخملاو 0 نييلخغتلا 0( نلحع قيسض 6 هللا مالك سا ل

 .ريثكلا ! اىكنم انر كذل ةكلدخلا ةيفخ ةيثح الواو » ثلا مالكو 3 هلوسر مالكو

 :.ةيظفللا ةنيزلاو ينعلا بل

 فلؤملا انيف لضني ىتلإ ةريثكت: عضاوملا نم رخآ عضوم ىف هارذو تمي

 وثب غارت 8 اهنم رهاتنلا ةروجمو ىنعملا نداتتنا لو

 ٠ 51-518 : نيعقوملا مالعا (ة5)

 71١8/١ ٠ : نيعتوملا مالعا (و19)



 سه 411 -

 ىلا ظفللأ بلاق هرظن زواجتي ىئاعملا قتاقد ىف ضرغ هل نم »

 نع ىناعملا له مهف فالتخاي اعئار احيضوت لامجالا اذه حضويو
 : ىلاعت هلوقب انيعتسم « ظافلألا لهأ مهف

 «ىحضت الو اهيق أامظت ل كنأو « ىرعت الو اهيف عوجت الا كل نا «

 ٠ (18) ريبخلا دقانلا ليلحت اهللحو « رعشلا نم ةروهشم تايبأبو

 : لوقنلا اذه نم اندوصقم

 « ميقلا نبا ةمالعلا مامالا تافلؤم هب تلفح ريثك نم ليلق اذه

 نكي مل ةمالعلا مامالا نأ ىلع اناوعمو اليد نوكيل هنع هانلقن
 ءاوس ليواتلا ىف هل نأو ٠ ظافلألا لك رهاوظ دنع دمجي « ايرهاظ »

 هدرونس امل ديهمت ةباثمب اذهو ةخسار امدق ىزاجم ريغ وأ ايزاجم ناك.
 : ةيتآلا ثحابملا ىف

 : ىلقعلا زاجملا ليبق نم ةيزاجملا تاليواتلا دورو
 طباضو ٠ ىوخل ىزاجمو ٠ ىلقع زاجم : نامسق فرعن امك زاجملا

 عم « دانمالاو ةبسنلا ىف ايلقع هيف فرصتلا ناك ام وه ىلقعلا زاجملا
 ريغ هنا الا انايحا فرعتلا اهلمش ناو اهرهاوظ ىلع ظافلألا ءاقب
 ٠ (99) زاجملا نم عونلا اذه قيقحت ىق لخاد

 ءام » ريمفت ىف ىتأي ام ةمالعلا مامالا كنع برغلا اذه نمو

 : مهلوتك « لوعفم ىتعمب لعاف هنأ ليق قفادلاو » : لق « قفاد

 . م؟,.0/# : كئاوفلا عئادب (54)

 ىلاحتكاو ىنايحا .ىفف ٠ كتعلطدب ىلاحتكا ىئايحا : ميلوق ىف امك (59)
 ٠ هيلع فقوتم ريغ ىلقعلا زاجملا نكلو « رحاظلا نع فرص



 اوبل هع

 وأ ؛ قفد ىذ ىأ ٠٠ بستلا ىلع وه ليقو « ةيضار ةشيعو « متاكرس

 ء(١٠١١1) « .. تاذ

 «رخآ هجو نم هاضتراو « هجو نم هضتري مل هنكلو هاكح ام اذه

 : لاقف قوفدم ىنعمب « قفاد » نوكي نأ ىفن دقف

 مزلي الو « هباب ىلع لعاف مسا هنا « باوصلا وهو  ليقو »
 هب ماق نم وه لعافلا مسا ناف ٠ قفدلا لعاف وه نوكي ن؟ كلذ نم

 .٠ تيم لجرو ٠ راج ءام : لاقي امك هريغ وأ وه هلعف ءاوس لعفلا
 نع الضف ممألا نم ةمآ ةغل ىف ركذم ريغ اذهو ٠٠١ توملا لعفي مل ناو

 )٠٠١( ٠ « اهحصقأو  ةيبرعلا ةخللا ىنعي  تاغللا عسوأ

 ءام ىلع تيم لحجر هسايقو ٠ هضتري مل ىذلا هجولا وه اذه

 سحلا ىرجم ىف ويف ءاملا اما ٠ توملا لعفي ال تيملا نال ؛ ملسم ريغ راج
 زاجملا نم اهنيعب ةروصلا هذه تدع كلذإو ٠ ىرجلا لعفي ةداعلاو

 ةقالعب هيف ءاملا ىرجل ايراج ىمس ناكملا انه رهثلاب دارملاو ىلقعلا
 . ةيناكملا

 4 موتكم ىأد مكاكرس 5 مهلوق وهف هاضترا ىذلا هجولا اما

 مل هنال ؛ ىلقعلا زاجملا ىلا ىدؤملا ليواتلاب هرارقا هانعم اذهب هاضرو

 ٠ ايلقع ازاجم هيمسي نا الا كرتي

 اهي دعبيل « ةيضار ةثيعب » ب جورخلا ةمالعلا لواح دقو اذه

 رخآا قيرط نم نكنو « هنم رف اميف عقوف زاجملا نع  ملعأ هللاو

 : لق دقف

 ةيضرلاب فصولا نم نسحا اهي فصوكف ةيضارلا ةثيعلا امأو »

 اهنأك ٠ اهب اوضر أمك مهب اهاضرب كلذ هبشخ .٠ مهي ةقئاللا اهئال

 طقن ةيضرم اهتوك درجم نم غلبأ اذهو « اهب اوضرو مهي تيضر

 )1١٠١( ٠ ©« هلمأتف

 )٠٠١( ماسلا ىف رثنأ ٠ نآرقلا ماستإ ىف نايبتلا : رظثنا : #٠١ ٠
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 .ةراعتسالا ىلا ىلقعلا زاجملا نم :ةغيصلاب جورخ. فلؤملا هلاق اميفو

 هنع رهتشاو ىكاكسلا مامالا هب لاق فولام بهذم اذهو « ةينكملا

 ذا « اديور مهلهما نيرفاكلا لهمف »: ىلاعت هلوق ىف لاق كلذكو

 : اهنم اهوجو هيف ركذ

 لوسرلل باطخلا جرخ امئناو مهلهمي ىذلا وه ىلاعت برلاو »

 )٠١١( ٠ « مهل ديعولاو ديدهتلا ةهج ىلع

 دنسا دقو« هللا وه لاهمالاو ليهمتلا لعاف نا ةانعم اذهو

 عاسشنالا ىف عقاولا ىلقعلا زاجملا ا ٠ هاف ريح 5 0

 .ملو همفن فلؤملا لوق وه لوقلا اذه نا هيلا ةراشالا بجت اممو

 ايأو ٠ همالك رح ىف يف عقاولا ىزاجملا ليواتلا نم اذهف ٠ ةريغ نع هلقتي

 نوري نمم هنأ مدقت د ل

 بل نع فشكلا ىلا ىدؤت ىتلا بايسألا مظعأ نم هنوطعجيو اذه

 ٠ ةرهاظلا ةيظفللا ةنيزلأ نع هب ىانتو « « ىثعملا

 : نييزتلا لعاف فالثخا

 لعافلا فالتخا هييجوت ىلقعلا زاجملا ىلا ةيدؤملا هتاليوأت نمو

 ٠ ةدسافلا لامعأا نيدزت ىف

!1 
 (١٠١؟) « مهلمع ةمآ لكن انيز كلذك » هسفن ىلا هلنإ هنابخا ةرعف

 ٠.« )1١( ٠ هلمع ءوس هل نيز نمفا » : لعافلا فذحي ةرمو

 )٠6١١( قياسلا ردصملا : 1١8 ٠

 ( 5ءرط : ماعنالا
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 .ناطيسشلا مهل نيزو ١2 : ناطيشلا ىلا ةهددذسي ةرمو

 ):1٠١( ٠ « مهلامعأ

 :'هتاحبس هللا ىلاو ناطيشلا ىلا هدانسا ىف لوقيو

 ىلا هبسنو ٠. ةكيشمو اقاخ هناحيس هيلا نييزتلا فاضاف »
 )٠١6( ٠ « ةرات هدي ىلع هارجأ نمو  ناطيشلا ىتعي  هببس

 نومسي مهنأ ديب « نوديزي الف هلوق لثم نواوقي زاجملا وزوجمو
 نئظفل نذا فالخلاف « ىمعسي الو ليواتلا كنع كي وهو « ا؟زاجم أذه

 كئم ىلاو 0 ةرم للا ىلا ىف قافأ] داتسا هحو مدقت ام رارغ ىلعو

 ٠ ةثلاث توللا ةكئالم ىلاو « ىرخأ تؤملا

 تيلملا كلم ىلاو ٠ ءىشملاو قلاخلا' هنأ هللآ ىلا دائثسالا هجو

 توما كلم نال :توملا ةكتالم ىلاو « دسجلا نم حورلا عزني ىذلا هنال

 .٠ نأوعأ هل

 هللا ىلل اهيلع ةخاؤللا لاعف؟ دانسا ىف ةيلك ةدعاق عضو امك
 هللا ىلل كانسألاق ٠ هسقن ديعلا ىلا مث « ناطيشلا ىلا مث « هناحبس
 كنذكو « بواتاا ىلع ع هياللاو ماخلا لشثم ىف ءىشملا قتلا هنال
 نأ هنم ٠ ا رم ود ا ما 1م ةواشغلا

 ٠ رانلاب بتاعي امك هرم نع ضرع

 كن
 نتايسساللك تيز هل ىعاد كلا هنا ثيح نم نالحيشل هشلإ ىلا دي

 كتسالاو ٠ ةثيس ةحيبق ناطيشلا نم ىحو ٠ لاودلا هذه ىل' ةيدؤملا

 نأ ىلع ميّدلا نبا ةمالعلا دكؤيو ٠ نذحي 0 بحأ هلال هبعلا ىلا

 )٠١5( مل : توبكنعلا .٠

 )٠١5( ؟901 : قيلعلا ءاقش .٠



 ىلع هدحو هللا نمف دبعلا ىف لاعفألا كلت قلخ اما عاد ببس ٍناطيشلا

 )1٠١5( ٠ باقعلا ةهج

 رصنيو ةيردكقل+ لداجي وهو تاريرقتلا هذنه ةمالعلا دروأ دقو
 ىلا داتسالا نأ فاخ ريغو ٠ مهيلع ةعامجلاو ةنسحلا لهأ بهذم
 ةمالعلا فارتعأب اذهو « ىلقعلا زاجملا ىرجم راج انه ناطيشلا
 ةيمستلا كرت ام ٠ عازن الب ىزاجم لوؤم-نذا وهف ٠ انه ميقلا نبا
 ٠ هيف نحن اميف نزو تاذي تسيلف

 : لسرملا زاجملا ليبق نم ةيزاجم تاليوأت
 اجلا ىئافقلاو + .قوغللا راجل ىمسق دحا لسرلا زاجللا

 ةلومحم تاليوأتلا نم ةريثك روص ةمالعلا مامالا دنع تدرو امكو

 لسرملا زاجملا ىلع لمحت تاليوأت هدنع تدرو « ىلقعلا زاجملا ىلع
 هقرص : كلذ نمو ٠ ظافلألا ىئاعم ىف هيف فرصتلا عقي ىذلا ىوغللا
 نيح مهيلع راكئالل « نوتمؤي ال مهل امق » : ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالا

 : هصن اذهو ٠ ناميالا نع اوضرعا

 ةمزئتسملا تايآلا هذه روهظ دعب نمؤي مل نم ىلع اراكنا »

 مهدوجسو مهعوضخ مدع مهيلع ركنأو 2 مازلتتما مقا ايمهلولمدل

 ناستنالا بسحيأل 2 ىلاعت هلوق جرخ كلذعو 2 )٠١8( 4 نآرقلل

 : لاقف راكنالا ىلع « هماظع عمجن نل نأ

 ء(حعق) « همالتع عمجي ال هللا نا هتابسح هيلع هتاحم ركنأت 2,

 : لاق « قار نم : ليقو » : ىلاعت هلوق ىفو

 )٠١5( ليلعلا ءافث رظني : 165 ٠

 ٠0114 : نآيبتلا رظني (١٠ا/)
 )٠١4( ردعملا سقن : ٠١؟1أا.٠

 )٠١9( ردصملا نكن : 136٠١.



 سه أةالاآ ب

 ىقري دحأ ال ىأ « داعنتسالاو ىفنلا هب داري امنا اذه لثم نا»

 )١١٠١( ٠ « لاحلا ةذه ىلا اهيحاص لضو ام دعب ةلعلا هذه نم

 . « ةافولا روضخ ةعاس ىنعي

 نيب قرفلل ةيرورضملا ةينآرقلا لثمألا نم اريثك جرخ دقو « اذه
 ىلع ةلمتشم نيكرشملا عاضوا ضعب نايبل وا « رفاكلاو نمؤملا
 مل.كلذدك عقاولا ىف ىهو « راكنالا ىلع اهلك اهجرخ « تاماهفتسا

 )1١١١( ٠ دحأ هفلاخي

 : رمآلا ىنعمب ربخلا ءىجم

 بلطلا ىتعمب ربخلا دورو ىف عئار دج مالك ميقلا نبا مامالل
 ىلع فقاو « نايبلا ةعان صب ريبخ ةقاوذ ىنايب هيف وهو « رمآلاو
 نال ؛ هضعبب ءىزتجن عرفلا اذه ىف همالك لوطلو هرارسأ ضماوغ

 : ءارقتسالا ال ليثمتلا وه دصقلا

 : هللا همحر لوقي : ىلوأ ةرقف

 « ىهنلاو رمألا ىنعم ىف ىهو ربخلا ظفلب ءايشأ تءاج دقف »

 زجنأ : مهلوقو « سابألا نم اذكو اذك ىف لجر ىلص : رمع لوق اهنم.

 وهو 2« )١١1( ( ةنجلا لخد ) ؤرمأ هللا ىقتا : مهلوقو « دعو ام رح
 نوكي نأ ىغبني امم هئأو « هتويثل اقيقحت لصاحلا ظفاب ءاجف ريثك

 اربخ هققحيل هي ريخي لب هداجيا بطاخملا نم بلطي الق « دبالو اعقاو

 . ٠٠١ « )1١١9( افرص

 ةرهاذظلا ركذ دتف « مالكل! ىمارمب ريبخ ةمالعلا نأ ىرت تنا

 )٠١١( ردصملا سكت : ٠20160

 ) )1١1١نيعقوملا مالعا رظنأ : 2500/1 137 ٠

 ةعوبطملا ىف ةدوجوم تيل ( ةنجلا لمد ) نيتمالعلا نيب ام )*١١(

 . ٠١1١ : كئاوثلا عئادب )١١(

- 



 هم كلالال د

 هزغأ ىأ ( ءاعدلا ) بلطلا هتم دوصقم ربخ اذهف , هللا كزعأ : ةرققلا

 .هلوصح بولطملل اليزنتو ةلؤلافت اريخ هب ءىج امئاو ٠ هللا اي

 ٠ هب بطاخملا ربخيق لعفلاب لصاحلا ةلزدم
 .ةقاينصلا هذه لثم ىف نوينايبلا هاضترا ىذلا وه هيجوتلا اذهو

 .هلثمو مهدنع هريس اذهو الا بئطلا ىنعمي لمعتسا اربخ ىرت داكت الو.

 ,لمجأ امق ةنجلا لخدت نالف اي هللا قتا ىا : ةنجلا لخد ؤرمأ هللا ىقتا
 !؟ هنسحاو نايبلا اذه

 : ةيناث ةرقف

 نأ ىهو « هذه نم ىنعم:هقفا ىهو « ىرخأ ةقيرط هيفو »
 .لقعلا ىف هنسح رارقتساو «:كلذ بوجو نع ضحم رابخآ اذه
 تبث ىأ ٠ دعو امرح زجنا : مهلوقب نوديري مهنأكو ةرطفلاو ةعيرشلاو
 ىف لجر ىلص : زمع لوقو ٠ ةرطفلا ىف رقتساو  ةءورملا ىف كلذ
 نم ققحتو رهظو « ةنايدلا ىف بجو امم اذه ىأ ٠٠ ءادرو رازا
 ريبخلا ةروص ىلا هفرص تنسح ىناعملا هذه ىلأ ةراشالاف ٠ ةعي درششلا

 ٠٠١ « )115( ٠ ارمأ ناك ناو

 «ىنعملا ىف بلطلل بلطلل ايفرص بجاو « ظفللا ىف رابخا تارابعللا هذه
 .هبيسسحأ .ىأرب انؤجافغي ميقلا نبا ةمالعلا نكلو « سانلا هيلع ام اذح
 وه ةيردخلا تارابعلا هذح رهاظ لعج دقف ٠ رويشم ريغ وأ اديدج
 تنسح ىيئاعملا ةهص ىلا ةراشالات : لاق هنأ ليذدب ٠ يللطلاو رمآلا
 بو وه نيريتلا ىأ ىلعت « 1 رصعأ ناك نأ 6 ربخلا ةر عبو نئلاأ هذارح

 ؟ : فنؤملا كنع فورصم

 0 6 ىلو*“لا ةير لكلا ىلع ةيرمآلا ى ىلا هدير دخلا نماق ذو رصم

 ةفيرط ةتفل هذهو ٠ ةيناثلا ةتيرطلا ىلع ةيريذلا ىلا ةيرمألا نم
 ٠ هلئأ محرز اقن فلؤلا نم

 سس سلا

 )١١5( ردصملا سنت : 1٠١6 .٠



 هل قالا" -

 : لاق مث : ةثلاث ةزسقق

 ربيخلا ءىجم ىهو « ةروهشملا ةئأسملا ءىجم عضوم اذهو »

 - نعضري تادكلاولأو » : هلوق وحن ىف نآرقلا ىف رمألا ىنعمبم

 اربخ هلعج- لوآلا كلسملا كلس نمف ٠ هرئاظنو « نصبرتي تاقلنطملاو
 ريغ ةقيقح ربخ لب : لاق ىناثلا كلسملا كلس نمو « رمألا ىنعمب
 هنيدو هعرشو هللإ مكح نع ربخ وه نكلو ةيربخلا ةهج نم فورصم
 )١١6( ٠ « عقاولا نع ؟ربخ ىيلع

 كلب نم ىأر ىلع ربخلا لمح الآ ديدج ةرقفلا هذه ىف سيل

 ارايخأ سيئو ٠ هنيدو هعرشو هللا مكحب رابخالا ىلع ىناثلا كلسملا

 اربخ لعج ول هنأ سارتحالا اذه ىلا مهاعد ىذلإو اعطق عقاولا نع
 نال - هللا ذاعم نآرشلا ىف بذاكلا ربشلا دري نا زاجل عقاولا نع

 نيضفعبو « نيلماك نيلوح نهدالوأا,.نحعضري ال تادلإاولا نم اريثك

 وأ « ةرشايم ةدالولا بقع ةافولإ ثدحت نآأك اعلدك نه-الوا نعضري ال

 ٠ نيلوحلا نم لقأ هعضرت و؟ ٠ انيل ردت ال نعم نوكت

 سارتحالا ادحو - نصيرتب الو نئلاخي تاتللعملا نشضحب كنذكو

 مهبر باتكل اوذرع نيذلا ءامئعلا هللا محرذ ةغالبلاو فرشلا' ةياغ ىف

 )1١15( ٠ هباسح هوفوذ هقح

 ىنحمب ربذلا ةروص تكليبقت ةروص ىلا فلؤملا لثتنا دقو ع أآذه

 اذأ : ممم هكلدث ىف امك ربخلا ىنععم رمخلا ءىحع مح 35 با'لعلو رمألا

 )١١1( ٠ « تثذش ام عنعاذ حتت مل

 ئدكت ٠ مد امح اذسحو ةحور لثع كل مالك اهيبيجاوت ىف ءلو

 لسرملا زاجملا ليبق نم ةيزاجملا تاليوأتلا ءىجم ىلح الالدتما اذهب
 ىتلا تاايوأتلا عم اندحومو ٠ هللا همحرن ميقلا نبا مامالا مالك رحن ىف

 )١1١5( عضوملاو ردصملا سقن ٠
 )١١5( هسفن ردصملا رلظذنأ : ٠١5

 .٠ ردصملاو عضوملا سقن (1107)
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 .نوعلا هللا نمو دعن امي فنلف ٠ ىهيبشتلا زاجملا ليبق نم هدنع تدرو
 ٠ قيفوتلاو

 : ةيهيبشتلا ةيزاجملا تاليوأتلا

 ب ةراعتسالا  ىهيبشتلازاجملا ىلع اهلمح حصي ىتلا» تاليواثلا
 اهدصرو « ا هلك اهعبتتو ٠ اضيفتسم ادح تغلب ميقلا ن با مالك رح ىف

 .كردي مل امو ٠ اماخض تادلجم جاتحي زاجملاب اهتلص نايبو « اهلتيلحتو
 ةبسنلاب ليلقلا لقاب اهنم ىفتكنس انئاف اذهلو ٠ هلك كرتي الف هلك

 : اهنمو ٠ اهترثكل

 : « ةيقحلا محتقأ ذاف »

 ىلا هازع ام اهتم « ءارآ ةدع انه ةبقعلا ريمفت ىف فلؤملا دروا

 : لاقف لتاقم

 « ةيقر قتعملا نأ : ديري هللإ هبيرض لثم اذه : لتافم لاقو »

 - دلاجيو بلاغي ىنعي هناطيشو هسفن محاقي نيكسملاو ميتيلا معطملاو
 فلكملاب هيلع هتدش ىف ةبقر قتعملا هبيشف ٠ ةبقعلا دوعص فلكتي نا لثم

 )١١8( ٠ ©« ةيقعلا دوعص

 ٠ ةديبع ىبأ ىلا  كلذك  ميقلا نبا وأ لتاقم هازع دقو « اذه

 عونو ٠ هيبشتلاب هيف هحيرصتل اعطق ىزاجم ليوأت اذهخ ناك ايأو
 ٠ ةيليثمتلا ةراعتسالا هيف زاجملا

 لقنلا اذه ىفو « نايعبات ةديبع ىباو لتاقم نم الك نأ مولعمو
 هسفن ىلعو ةيميت نبا مامالا هخيش ىلع ىردي ال ثيح نم ميقلا نبا دري

 ٠ ( 57 ) نآرقلا ماسقأ ىف نايبتلا (114)



 ىيةآالمف د

 وه اهو ٠ نيعباتو' ةباحص : فلسلا نع دري مل زاجملا نأ ايعدأ ثيح
 .٠ ةيمستل الا صقني ملو درو خقاذ

 : ءانيس روط نم هللا ءاج

 مث ميقلا نبا ةمالعلا اهلقن ةاروتلا ىف تدرو ةرقف نم ةلمج هذه
 : هصن اذهو ٠ هريغ نع لقني ملو ٠ ايزاجم ذليوأت اهلوأ

 هميلك ىلع هللا اهلزنأ ىتلا ةاروتلا ىف هنيعب اذه ريظنو »

 نم نلطتساو « ريعاس نم قرشاو-« ءاذيس روط نم هللا ءاجا : ىسوم
 : فرحلاب هانعم ىف لاق مث « ناراف

 ةوبنب ىنث مث « نارمع نب ىسومل هثعب ءانيس روط نم هيثجعف »
 ءىحم ةلزنمي ىسوم ةوين لعجو ٠ ريو دمحم ةوبنب همتخ مث حيسملا

 دمحم ةوبنو « اهقارشاو سمشلا عولط ةلزنمب حيسملا ءىجمو « حيصلا

 )1١16( ٠ © ملاعلل اهروهظو اهكالعتسا ةلزنمب امهدعب امهيلعو ©

 بسح ايدعاصت اييترت ةيرم .. ىرت امك - تاراعتسا ثالث هذهف
 نيب ةفئتخملا سمشلا عاضوآ اهيف هب هبثملاو ٠ اهذم لك ىف هبشلا ةوق
 همسأ الا هيف رجهي مل زاجم اذه نأ ىف دحا كثي الو ٠ ةوقلاو فعضلا
 هبشملا نأ ىلا هاده ىذلا لعلو ٠ ءاهتناو اءدب ميقلا نبا مالك نم وهو

 - ريعاس نم « قرشأو » ةمثك وه هتوافتو هلاوحأ ىف سمشلا ءوض وه هب
 درو ناو زاجملاب نورقي نمم ميقلا نبا نأ ىف باثرم بائري اذه دعبفا
 ؟ هراكنا ةدش هنع

 : « قرالاو ءامسلاو »

 مسقلا ةيبآ ىلا ناسهذاألا تقل ام قراطلاو عامسلاب هللا ماسقا ىف

 ءىضملا عمجنلا هنأب اودتها مث ؟ قراطلا ىه ام ءاملعلا لعاستو ٠ كي

 .ةمركلل ةكم : نارافو حيسملا ثعي عضوم ريعاسو ( 44 ) نايبتلا (119)



 هه ةالكآ

 ىفو ؟ اقراط هامبسو « مجنلاو » لقي مل مل : يرخل ةرم اولعاستو

 وأ ةيلصأ ةنحيرصت ةراعتسا نمكت لاؤسلا اذه ىلع ميقلا نبا ةياجن
 : هصن اذهو ةينكم

 ءوسخب هئافتخا دعب ليللاب رهظي هنال « اقراط مجنلا ىمسو »

 اق ٠ اليل هلحا قرطي وا سانلا قرطي ىذلا قراطلاب هبشف سمشلا
 نوكي ال : دربملاو جاجزنا لاقو ٠ قراط وهف اليل كاتأ ام لك : ءارفلا
 لايخلا ةفص ىف قورطلا برعلا لمعتست اذهلو ٠ اراهن قراطلا
 ٠ (١؟١١) « اريثك

 وهف ٠ هب هانردص ام ريغ مالكلا اذه ىلع قيلعت نم انث سيلو
 ذأ ؟

 ندا راجع

 : « مكيولق ىلع طيريل »

 بواقلا' ىلع .طبرلا نيب  قح ئلع وهو ميلا نبا مامالا .قرفي
 متخلاو 2 ميركتلاو حاملا عضاوم 0 نوكي طيرلاق . اهيلع متخلا ندبو

 وأ 2 ىأرلل ١ م ديدي ىنارق علا لامعتس لاو . ةناهالاو مدلل ع م تثاوم ىف

 ٠ ةدعتعمو هلصأ دح

 ميقلا نبا ةمالعلا لوقي رطل نك ور ل

 لردك سو ند لكل ل لاثد اثيلو 6م دشلا : ةثللا ىف اطير | ىاعمو 2«

 : لاكي هئلو ٠ بارادخالا نع هبات نسيج هنأك ٠ هب دحدر : ردأ ىأع

 5 )١1١( ) شالا طيار وع

 ىعسضذضولا ىنعملا ركذ هن' ليلدب ىزاجم ليوأت  كاذك  اذحو

 )١1١( ردصملا سنن :

 ”ىوؤ, : ”نايبتلل (1؟1)



 ب ةالال

 ليلدب هيبشتلا ليبس ىلع ىونعملا طبرلا ىلا هلقني حرص مث
 ٠ عارت اذه ىف سيلو « هنأك » هتادأب نايتالا

 : « اهنم حلسناف انتايآ هانيتآ »

 ىلع ىسحلاب ىونعملا هيبشت ىف ةفراعتملا نييغالبلا دهاوش نم
 خلسن ليللا مهل ةياو : هناحبس هلوق ةيعبتلا ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس
 .٠ (١١؟7؟) « راهنلا هنم

 فشكلا نم امهنم لك ىلع بترتي امل حلسلاب ةلازالا هبش

 ٠ ءعىش ناكم ءىش لالحاو ةنابالاو

 حل حمسقاف هتايآ هللا هات“ ىذلا لثم ىف « حخالسنالا » درو دقو

 لاق هيفو ٠ نآرقلا لاثمأ نم ةلمج ىف ميقلا نبا هدروأف ٠ اهنم

 « اهدلج نم ةيحلا حلسنت امك اهنم جرخ ىإ « اهنم خلسناف »

 هنال ؛ اهنم ةانخلمف لقي ملو ٠ محللا نع حلسي دلجلا قارف اهقرافو

 . (١؟) « هاوه عابتاب اهنم هخالسنا ىف ببست ىذلا وه

 زاجملا ىرجم راج , رهاظ نع ظفلل فرص ىف ليوأتلا اذهو
 . ادذج حضاو اذهو ىهويبشتلا

 طارص ىلع ىبر نا » ىنعم ىف نوملك تكلاو نورسفملا فلتخا

 كرف ىلع نومدجم مهلكو + :مركلا نةزقلا ىف اهويشأ اهو © ميقتشن

 ء سي (١1؟؟)
 ءالكال - ١ : نيعقوملا مالعا (١؟؟)

 ) ؟٠<-الجاز ج ١ (



 هاةالم ا

 : ميقلا نبا انِفلَؤَم هاغترا ام انه انمهي

 ىبأ ني لبث قيرط نم دهأجم نع لوقنم لوق هاضترا ىذلاو

 : لاق « ميقتسسسم طارص ىلع ىبر نا » : دهاسجعم لاق جيجن

 .2-(155) « قحلا

 جوع ال ىذلا قيرطلا وهو « ميقتسملا طارصلا دهاجم لوا كقف

 لوقلاف » : لاق ءارآلا نم ةلمج ميقلا نبا ةمالعلا لقن نأ دعيو

 هريغ ةيبرعلا لمتحت الو « ريسفتلا ةمكأ لوق وهو « دهاجم لوق

 .(151) («. ةاركتسا ىلع الا

 : (١؟5) لاقف برعلا مالك نم روكأملاب هيلع دهشتسا مث

 : نيزعلا .ديع نيارمع' حدمين ريزج لاق"'»

 طارص ىلغ نينمؤملا ريمأ

 مميقتتنمم دزاوملا جوعا اذا

 لوقي :هئوك وهف « ميقثسم طارص ىلع هنأب هتاحبم هفصو اعاآو 5 :'عوضوكا سقن ىق رخآ عضوم ىف لاقو

 ش ٠ باوصلا لعفيو « قحلا

 .لعفي ال هنأ ميقتسم طارص ىلع هنوك ةرورض نيف اذه فرع اذاو
 ٠٠ «4 )1159( ٠ اهيلع .دمحي ةمكحب الا ائيش

 هلك اذهو ٠ طارص ةمث سيلو : هلوق فلسلا ضعب نع لقنيو

 . ات سا : ردصملا سفن (١؟:غ)

 ١---4588 ٠ : ليلعلا ءافش (١؟6)
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 نذا امهف « بهذملا اذه ليق نم ةيميت ن بأ مامالا بهذ دقو اهاوس
 ٠ ههبشا امو عضوملا اذه نم فرصلا ةروريغ ىلع ناعمجم

 « هيلا انوعدت امم هنكا ىف انبولق »

 ديونق : اولاقو » : نيرفاكلا نع ةياكح ىلاعت ِهِنَوَف قلؤملا ركذي

 كذيبو بننيب نمو ٠٠ رقو انئاذآ ىفو « هيلا انوعدت امم ةنكا ىف
 رقولاو ةنكالا ىف ةغللا ةمئا لاوقأ درسيو ٠ (!؟7) « باجج
 ركذي مث ٠ ٠:ةيداملا ةيحلا عئاوملا لوح رودت اهينأعم لكو ٠ باجعلاو

 ةثال فلا ظافلآلا كلت رهاوظل فرص اهيف ةيآلا ىنعم ىف ةعماج ةرابع

 :لوقيف

 ٠كاري الو لوقت ام هقفي ال نم ةلزنمب كنم لوبقلا كرت ىف انأ »
 لاقو ماهملا ىف ىنلا ةنانكلا لثم : ةنكا ىف انيولق ؛ سابع نبا لاق

 ٠٠« )1719( ٠ لبنلا ةبعجك : دهاجم

 نكت.مث مالكلا اذه لاغ نم نال ء اعطق ىزاجم ليوات أذهو
 هقخ نم اومرح لب ٠ ةيدام عئاوم ىف اولاق امك ىه مهناذآ الو مهيولق

 مهنع بوجحم ريغ وهو هنوري اوناكو ٠ هل نوعماس مهو لوسرلا مالك
 بحد ىنعملا اذه ىلاو ٠ عمسي الو ىري ال نم لاحب مهلاح تلثم نكلو

 ىزاجملا هيبشتلا ليبس ىلع لقنلاب احرصم هسقن ميقلا نبا ةمالعلا
 هحفوي ٠ اعطق هيبثتلا ديفت ةرابع ىهو اذك « ةلزنمب » لاق » ثيح

 ٠ ىرشخمزلا لوق

 اهنأك هداقتعا و! «١ قحلا لبقت نع مهيولق وبغل تاليثمت هذهو »

 أهي نأك هل مهعامسا جمو ٠٠ اهيف هذوفن نم عنمت ةيطغأو فلغ ىف

 هيب هللا لوسر نيبو مهنيب نأك نينيدلاو نيبهذملا دعابتلو هنع اممص

 ىقالت الف هوحن وا ليج نم اعينم ازجاحو « ارتاس اباجح هيلع وه. امو
 )١١8( ٠ « ىئارت الو

 ه : تتصف )١١5(

 4 : ليلعلا ءاقش (١؟ا)

 1459 م: فاشكلا (١؟4)
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 ةرابع رصتخا دق هدجت ميقلا نباو ىرشخمزلا ىلوق نيب نراق
 ٠ امهدتع دحاو ىنعملا نكلو فاشكلا

 : « كقنع ىلا ةلولغم كدي لعجت الو »

 : ةميكحلا ةرابعلا هذه ىنعم ىف ةمالعلا لوقي

 نمو ٠ قنعلا ىلا تلغا اذا ديلاي قافنالا نع كاسمالا هبش »

 نع مهانب سح : الالغأ مهقانعأ ىف انلعج انا : ءارفلا لاق انه

 ٠٠ « )1١١9١( .٠ قاقنالا

 ريدقتو نزو اهل اهرصق ىلع ميقلا نبا اهلاق ىتلا ةرابعلا هذه
 ٠ ةيليثمتلا ةراعتسالا ىلع لمحلل حلاص همالكو ٠ ةددصب نحن اميف

 . عطاق ىزاجم ليوأت نذا وهف

 امهيلع قبي ملف صلاخ ىزاجم ليوأت ءارفلا نع هاور ام كلذكو
 .٠ ازاجم اذه ايمسي نأ الا

 : « اجرح اقيض هردص لعجي »

 ردملا لعجو « لصو ضرعا نم ىلع قحلا هارجا فصو اذه
 قاض الجر سانلا ري ملف ٠ دارم ريغ رهاظلا ىنعملا ىلع اجرح اقيض
 ٠ نيذمؤملا ضعي رودص نم مخضأ رافكلا ضعب رودصو شمكناو هردص
 هرهاظ ىلع ظفللا اوقبي مل ميقلا نبا ةمالعلا مهنمو ءاملعلا ناف اذهلو

 اولقنو « باطخلا ىرجم ىلع هوفرصو « ةيآلا هذه ىف « اجرح اقيض »
 نبا مالك ةلاطالا نع انينغيو ٠ ةباحمصلا رابكل اروثأم امالك كلذ ىف
 : وهو « لوقن نم هنمض امو ميقلا

 :لاقي « مهعيمج ةعللا له' لوق ىف قيضلا ديدشلا وه جرحلاو «

 )١١5( ليلعلا ءافش : .9٠ .



 قيض ىا ( اهرسكب ةيئاثلاو ءارلا حتقب امهادحا ) جرحو جرح لجر
 له : لاقف ةيآلا هذه سابع نبا ارق : ريمع نب ديبع لاقو ٠٠ ردصلا
 5؟ مكيف ةجرحلا ام : لاف ٠ معن : لجر لاق ؟ ركب ىنب نم دحأ انه
 : سابع نبا لاق. هيف قيرط ال ىذلا رجشلا ريثكلا ىداولا : لاق
 .٠ رفاكلا بلق كلذك

 ةناتك ىنب نم الجر ىنوتيا : لاقف ةيآلا باطخلا نب رمع !رقو

 ؟ مكيف ةجرحلا ام ىتف اي : رمع لاقف ٠ هب هوتاف ٠ ايعار هولعجاو
 ةيعار اهيلا لصت الف ةريثكلا راجشالا اهب قدحت ةرجشلا : لاقف
 نم ءىش هيلا لصي الرفاكلا بلق كلذك : رمع لاقف ٠ ةيشحو الو

 . )١"1( « ريخلا

 : صوصنخلا هذه عم ةفقو

 ىضر رمع نينمؤملا ريمأو سابع نبال ميقلا نإ ازع ام ىف نا
 مل ناو ةرريلا ةياحصلا نا ىلع ةحضاوو ةيوق تالالدل امهنع هلل
 « ميكحلا مالكلا مظن ىف هقوذتو هل دهم نمم مهف زاجملا مساب اوحرصي
 الأس امئاو دقتعن اميف جرحلا ىنعم نالهجي انوكي مل رمعو سابع نباو
 لما ىنعم رضح نم امهتم عمسيل ةاعرلا ىداوبلا لها نم لجر نع
 رمع لاؤم ىفو ٠ هئاحيس قحلا هانع ام هيلع نالزني مث ٠ ةظفللا
 هولعجاو : لاق دقف ٠ ةنطفو ةقد هعامس بولطملا لجرلل هديدحتو

 لغتشا نم ديري امناو ةتانك ىنب نم لجر ىأ ديري ال وهف « ايعار
 هيش ةباجالا دعبو جرحلا ىنعمب هريغ نم ملعأ هنأ ملعي هنال ؛ ىعرلاب
 نم لك ذا دارملا رهظو ةهباثملا تمتف عمس امب رفاكلا بلق امهنم لك
 هتأ ديب قيضلا ىنعم هيف  ةجررحلا هب هيشملاو  رفاكلا بلق  هبشملا

 سوسحم هنئال ؛ نيبأاو رهظا  ةجرحلا هب هبشملا ىف  قيضلا
 نيب رسي ىف نهذلا طبرب ىزاجملا هيبشتلا اذهيو ٠ لوقعم هبشملا ىفو
 قيضو « هتفرعم نم هنامرحو ؛ قحلا نم همربتو رفاكلا ردص قيض

 ) )1١ليلعلا ءاقش : 8907 .
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 الو ةفيلأ ةيعار اهيلا لصت الف راجثالا نم زجاحب ةطاجملا ةرجشلا
 ٠ ثح 0-5 و

 سنج مسا ىف اهئايرجل ةيلص# ةيحيرصت انه . ةراعتسالاو
 ٠ لوصاو دعاوق نم نييغالبلا دنع رقتسا ام ىلع

 : « روبقلا ىف نم عمسمب تنأ امو »

 ةوعدلا نعدص نم ىنع ريبخلا ميكحلا ةهارجأ رخآ فصو اذهو

 مل مأ اورذنأ مهيلع عاوسفق ٠ ناطيشلا دنج- نم راصو « ةاوه عيتاو

 بيجتسم عامس ءاعدلا عمسي ربقو تام نم ناك ولو ٠ نونمؤي ال اورذني
 : لوسرلا عاعد ءالؤم عمسل

 ايح تيدان ول تعمس ١ دقل

 ىدانت نمل ةةايح ال نكلو

 ضرعأو مالسالا ىلا ىعد نم  هناحبس هللا لزن جهنملا اذه ىلعو

 : ميقلا نبا ةمالعلا لوقي ىنعملا اذه ىفو ٠ تيملا ةلزنمب هتع

 هنأب رفاكلا فصوف )" روبقلا ىف نم عمسعي تنأ اآمو 5 هلوقو ا

 رفاكلا ةلمجل هيبشت اذهف )171١( « روبقلا باحصأ ةلزنمب هناو ٠ تيم

 قحلا نيب زييمت الو ساسمحل هيف قبي مل بلقلا» تام اذاف »

 ماعطلا ةذلب سحي ال ىذلا « تيملا دسجلا ةلزنمب ٠٠ لطابلاو

 - ىرث امك 'ئزاجم ليوأت اذهو « )11١( « امهدقفب الو « بارشلاو
 ٠ ازاجم فلؤملا همسي مل نآو

 هباتك هللا. فصو ا!ًدامل نّيبف فلؤملا درطتساو ( 7١ ر ليثتعلا ءافش (11)
 نآرقلا نال ىزاجملا هيبشتلا ىلع اذه لك جرخو « رونو » «  حور » هنأب
 راشملا عمضوملا سفن رظنا ٠ رونو حور وهف رئاصبلا ىدتهتو ٠ بولقلا هيابحت
 .افنآ هيلا
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 : « الالغأ مهقانعأ !ىف انلعج انا »

 ىلا ىهف » : اهزجعو ©« سي » ةروس نم ةنماثلا ةيكلا ردص اذه

 « نيكرشملل ميكحلا ليزنتلا فقاصوأ نم ىهو (« نوحمقم مهف ناقذألا

 كلذل « ةعورلا لك اعكار اينايب اليلحت ميقلا نبا ةمالعل!ا اهلئح دقو

 لصفملا اهب باصأ ىتلان هتارابع نم ريثك لقنب اتلق ام قدص ىلع نيعتسن

 : هيلع هللا ةمحر عتماو عئقاو « نسحاو داجاف

 ىف انتاعج انإ » : هلوق نم دارملا ىنعملا لصأ نايبب ادب دقف

 : لاقف « ٠٠ الالغا مهقانعا

 وبأ لاكو . هللا ليبس ىف قافنالا نع مهانسيح : عارفلا لاق

 )59*١( ٠ « عئاومب ناميالا نع مهانعنم : ةديبع

 دارملا ىنعملا نيب عماجلا وأ هبشلا هجو حضوي ائفلؤم ذخا مث

 : لوقيف اهضماوغو اهرارسأ جرختسيو « هنع اهب ربعملا ةروصلا نم

 لغلا ناك بلقتلاو فرصتلا نع لواغملل اعئام لفل' ناك امو »

 ناعيالا نم عئاملا لغلاف : ليق ناف , ناميالا نم اعنام بلقلا ىلع ىذلا'

 ؟ (7١؟)قنعلا ىق ىذلا لغل' ركذ فيكف « بلقلا ىف ىذلا وه

 «هقنع ىف هرئاط هأنمّرلا نامتا لكو » : ىلاعت هلوقك ٠ بلقلا هب دارملاو

 ىأ « نالف قذع ىف اذه : مزاللا ءىشلل لاقي امناو : قحسا وبأ لاق

 اذه : ىلع وبا لاق ٠ قنعلا ىف سبلي ام نيب نم ةدالقلا موزلك هموزل
 : اذك ناطلسلا هدلق هنمو - اذك كتدلقو « اذك كتؤوط : مهلوق لكم

 ناكمو ةدالقلا عضوم ىف هل اهموزل ف ةيءلولا تراص ىأ

 )١( .٠ « قوطلا

 لغلا ىنعم ىف ةغللا ءاملع هلأق ام دروي نا فلؤملا صرح

 )؟١( ليلعلا ءافخ : 87٠١9 ٠



 - 9548 ل

 اذه نم هنوديري امو اهتابطاخم ىف هلمعتست برعلا تناك فيكو

 اينايب اوحن اوحن مهلك فلؤملا مهنع لقن نم نأ فاخ ريغو ٠ لامعتسالا
 ةلالد اذك كتدلف : مهلوقلف « ايزاجم اليوأت كلذ اولوأو « حاضيالا ىف

 موزللا عماجلاو ٠ ةدالقلاب صخشلاب طونملا فيلكتلا اهيف هبش ةيزاجم
 ٠ ةغللا ىف زاجملا عنم نمم هنأ أطخ هنع لقني ىذلا قحسا وبا لاق امك

 : لوقي مث

 كنأكف « اذكو اذك مكح انالف تدلق : :مهلوق اذه نمو : تلق »

 : هلوق ىف الالعأ ةقاشلا فيلاكتلا هللا ىمس دقو ٠ هقنع ىف اقوط هتلعج
 لالغالاب اههيشف « مهيلع تناك ىتلا لالغالاو مهرصا مهنع عضيو »

 ةدابعلا ىف تناك ىتلا دئادشلا ئه : نسحلا لاق « اهتبوعصو اهتدشل

 ىه : ةبيتق نبا لاقو ٠٠ ةبوتلا ىف سفنلا لتقو « لوبلا رثا عطقك
 اهلعجو ٠ مكي دمحم ةمأل هقلطأ امم اريثك مهيلع هناحبس هللا ميرحت
 . ()0») « ديلا لغلا ضبقي امك عنمي ميرحتلا نال الالغا

 : انبقكن

 « زاجملا زيوجت نم هفقوم نم ائكيش ميقلا نبا ةمالعلا فخي مل
 نبا مهحمو مهاهف ٠ ةغلل؛ ةمكأ لاوقأ هنع حصفأ ام كلذ ىلع هدعاس دقو

 , اهلثام امو ةروصلا هذه ىف ةقيقح لالغأ ال هنا ىلع اوعمجا دق ميقلا
 ىعضولا اهانعم نم « ةيديدحلا » لالغالا تلقن دقو ةقاش فيلاكت امئاو

 ؛هيبشتلا ليبس ىلع ناك لقنلا ناو « ةقالع هنيبو هنيب رخآ ىنعم ىلا
 ىهو ٠ هيبشتلا ىلع ةدمتعم ةراعتسا امئاو ٠ ىقيقح انه  هيبشت الو
 1؟ اذه نم رثكا هنم هرظتنن ىذلا امف ! زاجم

 ٠ نورخآ هامسف .٠ همسي هنكلو ادلو بجن؛ نم لثم هلثم نأ

 نكلو .٠ عىش ال هامسم نودب مسالاو . ىمسملا دوجو ريغ مسالا عضوو

 .٠ مسي مل وأ ىمس عاوس لقتسم دوجوم مسالا هل عضوي نأ لبق ىمسملا

 )١7( م." : ليلعلا ءافش .
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 : لوقيف هثيدح ةمالعلا لصاوي مث

 ىلا دوعي ريمضلا : ةفئتاط تلاق « ناقذألا ىلا ىهف : هئوقو »

 ىف نوكي لغلا نال : اولاق ٠ اهيلع قايسلا ةلالدل « ركذت مل ناو ىديألا

 :ىنعملاف اذه ىلعو ٠ هعماج : ىمس كلذلو « ىديألا هيلا عمجتف قنعلا

 جاجزلاو ءارغلا لوق اذه ٠ مهناقذأ ىلأ ةمومضم مهناميأ وأ مهيديأف

 « رهاظلا وه اذهو « لالغألا ىلا عجري ريمضلا : ةفئاط تلاقو
 ضيرع لغ وهف « اهيلا ةزوزلمو هلصأو ىأ : ناقذآلا ىلا ىهف هلوقو
 ٠ (184) « نقذلا ىلا لصو ىتح قنعلاب طاح! دق

 : نيابلا اذه عم ةفقو

 ىناثلا لوقلا وه حجر ناو « نيتفئاطلا نع ةمالعلا هركذ ام نا

 بتاجل ةمئالم. هيف نال ؛ ةراعتسالل حيشرت و4 امنأ ريمضلا دوع ىف

 عناوملا وأ ةقاشلا قيلاكتلا وهو « هبشملا نود لالغالا وهو « هب هيشملا

 ٠ ةيوئعملا

 اليصفت هيف ناف لالغألا وأ « ىديألا ىلا ريمضلا عجر ءاوسف

 ةمالعلا نأ « ريكذتلا اذه لمن الو « ركذنو ٠ اهب هبشملا ةيسحلا ةروصلا

 ةقاسشلا رومآلا هيبشت ىلع نوعمجم ةغللا ةمثأ نم مهتع لقن نمو

 ىتعملا اذه ىلا ىوقللا اهعوضوم نم تلقن لالغألا ناو « لالغألاب

 ةمالعلا رارقاو « زاجملا ةلاصاى ذع لئالدلا ربكأ نم هذهو « ىزاجملا

 «هسدقأو مالكلا عفرأ ىف نكلو « بسحف ةخللا ىف ال هدوروب ميقلا نبا

 اسمعك لقي مل امب هللا ىلع الوقت سيل اذه ناو ميركلا نآرقلا وهو

 اذه ناك ولو « زاجملا ىزوجمل ىدصتي وهو لبق نم ميقلا نبا بهذ

 ىف مالكلا ةمالعلا لصاوي مث. هنع سانلا دعبا نم وه ناكل هللا ىلع ابذك

 : لوقيف ةروصلا هذه قئاقد نع فشكلا

 وسه حمقملا : جاجزلاو ءالرفلا لاق « نوحمقم مهف : هلوقو »

 ٠ "054 : ليلعلا ءاقش (١ع)



 هةمك

 : ىعمصألا لاقو .٠ حمقو هسأر ريعبلا حمقأ : لاقي . رصبلا ضغو

 امل ىرهزأآلا لاق ٠ برشيملو ضوحلا نع هسأر عفر اذا حماق ريعب

 « 'دعص مهموعرو مهئاقذا لالغألا تعفر مهقانعأ ىلا مهيديأ تلغ

 )١١8( ٠ « اهسوعر ةعفارلا لبالاك

 نف ميقلا نكأ ةيكل فلا هزيل دعو +” يفوسو قع هلك اقك
 دارياب اذيل دهمو « اهب هبشملا ةروصلا ىف قيقد بناج نع فشكلا
 : هللا همحر لاقف باجأ مث لاؤس

 نغ بلقلا سبح نيبو اذه نيب هبشلا هجو امف : ليق ناف »

 ديلاو قذعلا ىف ناك اذا للملا ناف ٠ هنيباو هجو نسحا : ليق

  لقغلا ىأ ناك اذاف ٠ شطيلاو فرصتلا نم ديلا عنم هيلإ ةعومجم

 لعجو « هبيوصت نم سأرلا عنم نقذلا ىلا لصوو قنعلا الم دق اضيرغ

 « ةكرح هل عيطتسي ال هبصتنم سارلا صخاش هبحاص

 : ليصفتلا اذه خم ةفقو

 ىناجرجلا رهاقلا دبع مدالا حور صمقت دق ميقلا» نبا ةمالعلا نا

 اهللحن ٠ ىرت أمك اعنقمو اعتمم اعئار اليلحت ةيهيبشتلا ةروصلا للحف

 هجيرصت ىفو ٠ هلالظو هتاعاحياو مالكلا ىمارمي ريبخلا ىغالبلا قوذي

 لئامولا دحا هنأب نكلو « زاجملا زيوجتب ال عطاق رارقا هبثلا هجوب
 مل ولو ٠ هرارسأ نم ضمغ ام كارداو نايبلا مهق ىف رطخلا.تإذ

 هرارق* ىلع اليلد هب ىفكل عضوملا اذه الا ميقلا نبا مالك رح ىف نكي

 بابسأل ىرخا نطاوم ىف هركنا ناو هبهذم وه اذه نأو ٠ زاجملاب

 زاجملا دورو ضرعن نأ انيلع ىقبو ٠ ليلق دعي اهل ضرعنس تارربمو

 همحر  هتلمخ ىتلا بابسآلا ىلا صلخن مث « همالك رح ىف احيرص

 بعارلل تادرفملا : ىتعملا اذه ىف رظناو ( ٠04 ) ليلعلا ءافث )١0(

 ٠ ةغالبل' ساسأو 2" لغ , ةدام ةعللا سيياقم مجعمو



 م ةمال سه

 وعدي رمأ اذهو ٠ هراكنا نيبو زاجملاب لمعلا نيب عمجلا .ىلع هللا

 : همالك رح ىف احيرص زاجملا دورو : تلاثلا ليلدلا

 هيف ىطخت فلؤملا نأ هانعمو هظفلب احيرص زاجللا دوروب دصقن
 هنأ هانعمو هظفلي دصقنو « زاجملا/ ا مسالا ركذ ىلا ليوأتلا ةلحرم
 لثم هريغ ىنعم ال ىحالطصالا ةائعم هنم اديرم هب احرصم زاجملا ركذ

 «ةيلهاجلا ىف برعلا قاوصأ ىدحا الثم « ىذ » ىلا افاضم « زاجملا »

 ٠ ازاجم ىمسي هنال قيرطلا هنم دري ملو

 ةاراجم زاجملا ركذي مل هنأ رحلا همالك وأ همالك رحب دصقنو
 هنم درو ام ركذن نل كلذلو « هب مهلوق ايكاحم وأ مهيلع ادار هب نيلئاقلل
 لداجيل مدقت اعيفق اهركذ ىتلإ نيسمخلاو نينثالا هوجولا ىف

 عم لبق نم هانيعار ىذلا وه سايقملا اذهو مهلوق لطبيو نييزاجملا
 هانعمو هظفلب احيرص هدتع زاجملا دورو انركذ نيح ةيميت نبا مامالا
 ٠ همالك رح ىف

 هريغ نع ةياكح هركذ ام « همالك رح » ىف انعم لخدي اممو

 ٠ كاحم درجم هنأ ديفي سارتحا ىأ سرتحي وأ هدري ملو هل ايضترم
 : لوقن اذه حضتا اذا

 «ميقلا نبا مامالا دنع اريثك ةروكذملا طباوضلاب زاجملا درو دقل
 ٠ كلذ نمو

 نع تكسو هئارآ ضعب ىف هشقانو ىليهسلا نع هركذ مالك و
 تامالع نم ةدحلاو توك.لاو هب املسم راصف ٌُ زاجملا ىف هشافن

 ب الماك صنلا كيلاو ٠ اضرلا

 : زاجم وه ردصم لعفلل مهلوق

 ردصم : ردصم .قورحب ديرأ نأ ردصم هوحنو برضلل مهلوق »



 - ةكلخال

 نع رداص ردصملا نا نييفوكلا لوق ىوقي وهف اردصم ردصب ردص
 نكلو « رداص اذه ىلع هلصأو « هلص# لعفلاو « هنم قتثم لعفلا

 ةهج ىلع وه ىليهسلا لاق ٠ هبابو مكئاص ىف ٠٠ موصك هيف اوعسوت
 هنأك : تلق ٠ لاعفآلا هنم تردص ىذلا عضوللا هنأك « ةراعتسا ناكملا

 زاجملا نم ديالو : لاق ٠ هريغ نع رداصال هتع !رودصم ىنعي

 : ليق اذاف رداص لص#ا : لوقي نك جاتحي ىفوكلاف ٠ نيلوقلا ىلع
 موص ىف ردقي امك « ردصم وذ ىأ ٠افذح هيف ردق ردصم
 )١75( .٠ « ناكمللا وه ىذلا ردصملا نم ةراعتسا هيمسن نحنو ٠ هبابو

 : ةريصق 3 ةفقو

 ىأ ديبي مل انه ىليهسلا مالكل ميقلا نبا ةمالعلا ةياكح ىف

 ةراعتسالا ىلع الو « ةرم ىليهسلا هركذ ىذلا زاجملا ىلع ضارتعا

 ىف س انه  نيترم هشقان ةمالعلا نأ ملعلا عم ٠ نيترم اهركذ ىتلا

 زاجملاب رقم هنأ اذه نم مهفي نمو ٠ ةراعتسالا ريغو زاجملا ريغ

 : ةيذاث ةرم ىليهسلا عمو

 لوح ةيئاث ةرم ىليهسلا هدروأ مالكل ةدقان ةفقو ةمالعلا فقوو

 ظفل ىليهسلا رركو ٠ هيبشتلا مهوي ام  هئاحيم هللا ىلا فاضي نأ
 ةلص ال ىرخأ ناعم ىف هدقن امناو ةمالعلا هيف هدقني ملف تارم زاجملا

 بقعتو « نأشلا اذه ىف ليوط ىليهسلا مالكو « زاجملا ىفنب اهل
 لوقي لدو لق امب لاق امم ىزجتنس كلذلو ٠ هلثم ليوط ميقلا نبا
 : ىليهسلا مالك القان ميقلا نيا

 ىلا تفيضأ نيعلا نأ ملعاق اذه تملع اذا : ىليهسلا لاق »

 امك ازاجم ال ةقيقح « ىنيعىلع عنصتلو » : ىلاعت هلوق ىف ىرابلا
 امشئاو ٠ كاردالاو ةيؤرلا ىنعم ىف ةفص هنال ؛ سانلا رثكا مهوت

 )١1١1( ةئاوقلا عئادب : 20١ ١" .
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 ميمجتلاو رفكلا مهوي ءىش لكو ء اهب وضعلا ةيمست ىف زاجملا
 فيك ىرت الا ... ازاجم الو ةقيقح ال ىلاعت ىرابلا ىلآ فاضي الف

 ةلقللاك ناسنالا نيع ىنعم ىف وه ام هسفن ىلا هناحبس فضي مل
 ىثعم ىطعي ال هنال ؛ راصيالا ظفل الو « معن ازاجم الو ةقيقح ةقدحلاو

 قيدحتلا ىنعم رصبلا ىنعم عم ىضتقي هنكلو ادرجم ةيؤرلاو رصبلا
 ٠ (١؟ا7) « امهوحنو ةظحالملاو

 : ىليهسلا مالكل ميقلا نبا دقن

 كردتساو « هوجو ةدع نم ةذه ىليهسلا مالك ميقلا نيا دقن

 ازعو ٠ ميقلا نبا ىنعأ « اهيف قحم وهو « تاكاردتسالا ضعب هيلع

 هلامعتسا ىف هئطخي مل نكلو ٠ ةلزتعملا نع هلقن هتأ ىلا الذه هيهذم

 ٠ (١؟8) تارم عيرأ اذه همالك ىف درو هنأ عم زاجللا

 ميسقت ىف ىليهسلا عزاني مل ميقلا نيا ةمالعلا نا : اذه ىنعمو
 هل ىتأيسو٠ ملسم رمآأ  هدئنع  اذهف ٠ زاجمو ةقيقح ىلا مالكلا

 ٠ ةرباكم الو الدج لبقت ال همالك نم دهاوش

 : لوقيف ىليهسلا مالك ةياكح فئاتسي مث

 ىلاعتو هناحعم هيلأ فاضي ال كلذكو : لاق ٠ همالكل دوعت مث »

 نع ةرابع عضولا لصأ ىف اهنال ؛ اهوحنو نذآلا كاردالا تالل نم

 ةفصلا ىلا اهظفل لقني ملف ٠ اهلحم ىه ىتلا ةفصلا نع ال ةحراجلا

 ةهج ىلع تدرو ءايشا الا « ةقيقح الو ازاجم  عمسلا ىنعأ

 دوسآلا رجحلا » وحن ةبورضم لاثم؛ اهنأ رظن ىنداب فرعي امب لثملا
 نم نيعبصا نيب وهو الا بلق نم امو » «  ضرالا ىف ىلا نيمي

 نيعلا نأ ىئيهسلا مالك نم مهفيو ( ” *  ) دئاوفلا عئادب رظني (1507)

 : لوقي نم بهذمل قفاوم وهو ٠ وفعلا ىف زاجم « كاردالاو ةيؤرلا » ىف ةقيقح

 ٠ قولخلا ىف زاجم قلاخلا ىف ةقيقح تافصلا هذه نا

 )١14( "ا ؟ : دئاوقلا عكادب 2 ٠85



 هس أل96 هل

 : لاق ٠ ةلهو لواب هب دارملا برعلا تفرع أمم « نمحرلا عناصا

 ةفص نع ةرابع ردصملاك عضولا لضأ ىف ىدنع ىهف ديلا امأو

 : لاق + فوضول

 ورمع نب ضاعنصخ نيا ىلع تيدي

 ٠ ميركلا دي ةادحلا ىذ لفسأب

 « فوصوم ةفص ردصملاو ٠ ةلاحم ال ردصم نم ذوخام لعف تيديف

 ىلوا م : هلوق ىف راصبألا عم ةنورقم.ىديالاب  هناحبس - حدم كلذلو
 ةتافصلاب الا قلعتي ال خدملا نال ؛ حراوجلاب مهحدمي ملو» راصبألاو ديألا

 )1١78( ٠ « رهاوجلاب ال

 : مالكلا اذهل ميقلا نبا دقن

 ىنا ةفاضم ديلاب دارملا نأ ىلا انه  ىليهسلا مامالا بهذي

 ىلع ءانب « ادي تيدي : ردصم ىه وأ ردصملا ىنعم  هناحبس هللا
 ٠ هللا ىلا فاضت ال ءاضعألاو حراوجل“ نأ نم اهركذ ىتلا ةدعاقلا

 ناب همالك ىليهسلا ىلع درو هجولا اذه ميقلا نيا ةمالعلا ضتري ملو
 ةبسنلاب ادج نيتمهم نيتقيقح هدقن نمضتو اردصم تسيل « كيلا »
 : هلوق ىه امهالوأ ٠ هددصب نحن ام ىلأ

 « هللا رم' ىف ةوقلا :: انه  راصبالاو ىديألاب كارملا : تلق »
 قارا عبلاو هرتل ىف ىوقلا لحا نم: مهنا: دقراف ٠ هنيدي رضنلاو
 ٠ « هلمأتف ادي هيلا تيدي نم تسيلف « هنيد

 : ةقيقحا ١ ةذه عمت ةفقو

 ىف ناعنمي ةيميت نبا مامالا هخيش هلبق نمو « ميقلا» نبا مامالا
 ٠ ةمعنلا وأ ةردقلا اهب داريو ديلا قلطت نأ ىرظنلا ىلدجلا امهجهنم
 ٠ فلسل! بهذم وه اذه نإ نالوقيو



 هس 581١ ل

 « راصبالاو ديآلا » نم دارملا نأ ميقلا نبا ةمالعل“ ررقي انهو

 رئاصبلاو ىوَقلا يسم نييوضع الو اردصم اتسيا امهنأ ةميركلا ةيآلا ىف
 مدهئأف « نويزاجملا مهموصخ صخ هلوقي امب رحو حيرص هنم فارتعا , اذهو

 نيزوجملا نم هنأ تيشو : لاجملا ابئف ميقلا نبإ رنم مدقت'لدج لك

  !؟ . نيعناملا نم ال

 ميقلا نبال نأ ىلع انهي كسمتن ئتلا لكالذلا ىوقأ نم اذهو .

 ': زاجملا ىف نيبهذم - هخايشك - .

 ٠ زاجملل اعتمب شاخلا دّثأ نم هيف اوه :قرظن' ىلدج : امهدحا

 ارارقا سانلا -حضوأ :نم 'هيفأ وده - ىلهع: ئكولم : :١ امييئاثو

 ازيوجتو

 ررق امل هنأ قهف «:هدقن اهيلع لمتشا ىتلا ةيناثلا ةقيقحلا اما

 لهو : هلصاح نرسم ضارتعا رعشتسا ىوقلا ىنعمب انه ,ديألا نأ.

 نومهفي اونوكي مل اكاوأ 0 مهفلا' اذه » ديلا م نم ٍنومهفي 2 ناك.

 !؟ اوُنِلعي مل, امه :اوبطوخ فيكف,

 : ا ءاونس ا مي اذه 0 0

 2 ىنعملا اذهب نوملعي و ملول د داضرلاب 0 0

 نأ تمعز : ةوعدلا بحاصل !ولاقل, هقلخل. قلاخلا. ةهباشم هذم ,مزلت ..الع

 ؟ ةحزاجو ادي هل تبثا قيكف ءىش هلثمك سيل هللا

 "“ دخناولا فرحلاب لوقي مث
 هيف ناك رمألا» نا ملع رفاك الو نمؤم نع كلذ لقني مل املو » 7

 مث « ازاجم :انيب ةجيراجلا كيم !ةكم اهنا ٠ ًايفح أل'ايلج مهدنع

 لمعتساو رثك واجم .ٍترو... ةقيقحللا 'تبسن تبسن ىتح اهيف زاجللا رمتسا
 )١1799( ٠ « هلصأ يسن .ىتح
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 مس 8687” ب

 : قيلعتلا نع ىنغ

 ةمالعلا هيف لمعتسا « قيلعتلا نع ىنغ هحوضوب صنلأ اذه

 ناو ٠ هللا بذكو لوقت وأ ةضاضغ ةيا هيف ري ملو همالك رح ىف زاجملا
 ٠ نوكي ال وأ نوكي زاجملا ىف تسيل ىهف ةفلاخم هريغ نيبو هنيب تناك
 ٠ ةمعنلاو ةردقلا ىف زاجم وضعلا ىف ةقيقح ديلا : لوقي هريغ نكلو
 . وضعلا ىف زاجمو « ةوقلاو ةمعنلاو ةردقلا ىف ةقيقح : لوقي وهو
 زاجملا عقي نيآ فالخلا امئاو « نيعيرفلا نيب قافتا عضوم زاجملاف

 ٠ هانعم مزال ىف مأ ةحراجلا وضعلا ىف انع

 ركنم ميقلا نبا ةمالعلا نأ : اذه دعب لوقي نأ ؤرجي ىذلا نمف
 !؟ رخآ بهذم هيف هل سيلو زاجملل

 : اهفيا زاجملاو

 نيعلا ةفاضا لوح ىليهسلل رختك امالك ميقلا نبا فلؤملا درو

 هلوق ىف ةءالكلاو ةياعرلا» نيعلا نم دارملا نأل هيف لاق ٠ هتاحبس هلل

 ىلاعت هلوق ىفو « ىنيع ىلع عنصتلو » : مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت

 ه١( اننيعاي كيلاقألا عنصألو) ب حونل

 ةيزاجم ناعم نم ىليهسلا هررق ام ضفريمل ميقلا نبا ةمالعلاو
 ىلع ذخأ امئاو « هدذع هدامتعا ىلع ليلد اذهو « نيعآلاو نيعلا ىف

 ىف عمجلاو « ىتيع ىلع » ىف دارفالا رسل دتهي مل هنأ ىليهسلا مامالا

 .٠ « اتنيعاب »

 ٠ ةلطعملا ىلع درلا ىف اذه لاق امك « لطعم »

 الطعم هربتع الو « ىليهسلا هلاق ام درل زاجملاب رقم ريغ ناك ولف
 .٠ مهيلع درلا ىف قبس امك ةلطعملا نم

 زاجملا ىلعو ىزاجملا ليواتلا ىلع ةلمحلا نأ ىلع لدي اذهو

 ءىراط ببس اهل.ناك ةمدقتملا نيسمخلا هوجولا ىف فلؤملا اهنش ىتلا

 ٠ امهدنع اليصأ زاجملا راكنا سيلو هخيش لثم هدنع



 هه اا

 كلذو « ىرخن ةزم زاجملاب رقي انه - همالك نوضغ نِف هارنو
 لاقف « ىسفنل كتعتطصاو » : ىلاعت هلوق نع ثيدحلا دنع

 ةراسبع ىه امنا اهعوضوم لصا ىف سفنلا اماو » : سفنلا ىثعم ىف
 اهظفل نم اضيا لمعتسا دقو « دئاز ىنعم نود « دوجولا ةقيقح نع
 ىلاستو هناحمم هنع ريبعتلل تحلصف « سيفنلا ءىشلاو ةسافنلا

 ١.. « )1١540( ةيزاجللا ظافلألا نم مدقت ام فالخب

 ىلع اذه لدف ٠ هيلع ضرتعي ملو مالكلا اذه ةمالعلا رقا دقل

 ٠ ةدكتع هتحص

 2.باجعالا ىلا اضرلا هح زواجت
 زاجلملا داريا ىلع ضرتعي مل ميقلا نبا ةمالعلا مامالا نأ انلق

 لامعتمإ ةلأسم ىف لوقلا ىف هاراح هنا لب؛ ىئيهسلل مامالا مالك ىف
 كلذ ىف هصن رم دقو ٠ ةريصيلا ىنعمب راصبالاو ةوقلا ىنعمب ديلا

 4 ل

 مالكب اضرلا دح هتع فقي مل ميقلا نبا ةمالعلا نأ عقاوتاو

 4 هيف هل هتاراجم دح دنع فقي مل امك « زاجملا ىق ىليهسلا مامالا

 باجعالا دح ىلإ هادعت ٠ خسراو هنم دعبأ وه ام ىلا اذه ىدعت لب

 ىلع ةثالعلا ىف نوكت ام عطقأ ىه تارابع ىف هيلع ءانثلاو هب
 ٠ اهنم دارملا

 هنئاف ( ؛ ؟ ) تاصقرلا نم همالك نم اذهو » : لاق ةرمف

 )١51١( « ءاش ام هيف نسحا

 ىتأي هارن اذه عمو ٠ باجعا ىأو اباجعا ةرابعلا هذه تسيلا

 ةياهت ىف هلوق وهو َ ءانثلا نسحو باجعالا ىلع اهتم نيبا وه امب

 : هيلع قيلعتلاو ىليهسلا مامالا مالكل هضرع

 )١150( دئاوفلا عئادب : 1-1 ٠
 ) )151ءال ب١1 : دئاوقلا عكادب

 )  - 58ج زاجلا 7 (



 سو و2

 ىلع ىثثي ئثلا ةبيرغلا ةزيزعلا ثحابملا نم ةنافأ كلذأ لماتق » 5+
 014( ذل )» رصانختلا ةينكتر

 نورقي نم: ميقلا 0 يدعو نأ ىف باتوم 'باتري. ا 00

 ' مهتنملا ىلع ىل اوه ازرد ةورجأو :مهسقنا ةليخد ئف.زاجملاب,

 ١ 0 مهمالقأب' اعصان 0 ةوجيدو

 ,:' ةلاضملا ءاعذو ٠ ةذابعلا :ءاغد

 زاجملا ركذ نم ميقلا نبا ةمالعلا اهيف رثكا ىتلأ عضاوملا نمو

 ةيميت نبأ مامالا ليق نم هحْيَش .دنَعو هدنع فرع ام همالك رح ىف

 * ناعوث ءاعدلا .نأ, هيمو خيفلا دنعف ةلاسملا ءاعدو « ةدابعلا ءاعدب

 نوكت ةدابعلا ءاعد ةباجتساو ٠ ةئاسم عاعدو . ةذايع ءاعد

 ىعادلا ءاطعاب هتباجتسا نوكت ةلأسملا ءاعدو « اهنلع ةباثالاب ةفصاح
 الك نأ ىلا (157) ليق نم ةيميت نبأ مامالا خيشلا بهذ دقو هيولطم

 ءاعد نعضتي دق ةدابعلا ءاعدف « دحاو ظْنل امهتعضتي دق نيعونلا نم

 ٠ اهيلا راشملا عضوملا اذه ىف ةيميت نبا مامالا افا دقو . ةلامملا

 ٠ ىنعمللاو ظفللاي هكيش بهذم دقق ةدحب نم هذيملت ءاجو ش

 نايس نأ لِي ل هيلع ضرتعي ملو نيئرم زاجملا دروأ ةمالك نوضغف

 : هصن اذهو ٠ هب هراآرقا ىلع ةيعطق ةلالد لدي

 ءاسعدو . ةدابعلا مايقح يدعي 5 0 :نيعونلا نأ ' ملعف ع

 ةلاسم ءاغد لكو ةلانمملا ع اعدل مزلتسم ةدايع ءاعد لكف  ةلأسملا

 ىدابع. كلأس اذاو ) :.ىلاعت هلوقف اذه ىلعو ةدابعلا ءاعدل نمضتم

 ماعدلاب ىعوت لوانتي.( ناعد اذا عاملا .,ةوعد بيجأ بيرق . ىناف نع

 ذا هبيثل : ليقو « ىنلأس اذا هيطعأ : ليق .ةيوألا ترسف امهنم لكيؤ

 +8 -1 : ردصملا سقت (147)
 .٠ ةساردلا هذه نم ةيميك نبأب ضصاخلا كحيملا رظنا :(540) +



 ىف كرجقملاب ظفللا لامعتسات نم' اذه سيكو نامزالتم نالوقلاو ٠ ىئدبع
 لامعتسا اذه لب : ,هزاجمو هتقيقح ىف ظفللا لامعتسا وأ« امهيلك هيينعم
 ظاقلا رثك رثكاو :٠ اعيمج نيرمألل. .ةنممتملا ةدتلخاؤلا ةتقيقح ئىفااةلا
 (155) « ليبقلا اذه ّنم' ادعاصف نيينعم ىلع ةلادلا نآرقلا

 : مالكلا :اذه ىنعم

 لقمز زان نجملاب .رارقألا :ئوس. ىنغم ان“ .مالكلا اذهل سيل
 ىف ةشقانم درجم وه عازنلا امئاو ٠ هيلع فوطعملا كرتشملاب رارقالا

 زاجملاو كزتشملا" نقزو + زاجملا نم الو. كرتشملا نف سيل هنإي لاجل
 ةركفلا سفت قبطو فضتمأ هيف فلاخي ال اذهو ٠ راكنا لك نع نيديعب
 . 6 ليللا قسغ ىلا نوجا كرجل لا مقا » : ىلاعت هلوق ىلع
 بتك ىف نيلوق ايكحو : قو ٠ بورخلانو لاوزلاب .كولعدلا, رسف » دقف
 وه كولدلا ناف ٠ اعم امهلوانتي ظفللا لب « 2« نيلوقب اسيلو ٠ ريسفتلا
 0 .٠ ىهتنمو ؟ديم ليملا اذهلو ٠ اهليم سمشلا كولدو ٠ ليلا
 لوانت الل رابتعالا اذهب امهل لوائتم ظفلئاف « بورغلا هاهتنمو لاوزلا
 . 116(1) « هزاجمو ل « هيينعأل كرتشملا

 ريغ وأ نكك زاجملا ىف ال لافملا ىف ةشقانم ٠ كاذك اذهف .
 عورفلا ضعب لوح عازنلاو 6 عورفلا ضعب ىف ةعزانم امه وك ؛ 6 نكاك

 ٠ نيثحابلاو راظنلا نيب ق افتا عضوم اةذهو لوصألا ىلا قرطتي ال

 : رخآ لاثم ىف ةعزانم

 له ىهو « ةمهم ةلأسم زاجيا ىف انضرع نييلوصالا ثحابم ىف
 ىتعحملا نم عراشلا اهلقن موصلاو جحلاو ةالصلاك ةيعرشلا تاحطضملا
 ىعرشألل نيينغملا نيب ةنقالعلل ايعارمن ىعرشلا ىنعملا ىلا ىوغللا
 ؟ . ةيونللا اهيناعمب ةلصلا توتيم القن اهلقن' مأ ؟ ': ىوغثلاو

 )١54( دئاوفلا عئادي : ١ د ط5 ٠

 )١54( ذئاوفلا عئادب ) 5 ” ٠



 هلا 850[

 : بهاذم ةثالك ةلأسملا' هذه ىف نل مدقتو

 كنئأتسا عراشلا نأ وهو « ةلزتعملا بهذم هتأب فرع اهدحا

 ٠ ةصلاخ ةيعربث قئاقح ىهف اهعضو.

 نئهق « نييقعملا نيب هباشتلا ايعارم اهلقن عراشلا نأ ىناخلاو
 ىف ىعارت ال طئارش اهيلا فاضأ عرشلا نال ةيعرش قئاقح تناك ناو

 ٠ ةقللا رع ىف تاراجم ىهف ىوغللا ىنعملا

 اذه درو ىوخغللا ىنعلل اهيف' ىعارس ريغ تلقن اهنا تلاثلاو

 ]1١425( ٠ ظافلألل اليطعت هيف ناب بهذللا

 « هولدب اهيف ىلدأو ةلأسملا هذه ميقلا نبا ةمالعلا لولتت دقو
 نع تلقن له اهنأو « ةالصلا ةلأسم ىف عفان ريرقتلا اذهو » : لاقف

 نئف تلمعتسا وأ « ةلوقنم ةيعرش ةقيقح تراصف ةقللا ىف اهامسم

 ةيقاب ىه وأ ؟ ىوغللا ىمسملا نيبو اهئيب ةقالعلل !زاجم ةدابعلا هذه
 ؟ طئارشو ناكرأ اهيلا مضو ىوغلل! عضولا ىلع

 نم ىلصملا ناف « كلذ نم :ءىش ىلا ةجاح ال هانررق ام ىلعو
 وأ « ءانثو ةدابع ءاعد امأ ٠ ءاعد نع كفني ال اهرخآ ىلا هتالص لو

 نع ةالصلا تجرخ امق ٠ عاد نيلاحلا ىف وهو ةلأسمو يبلط ءاعد

 (4١ا9) « ءاعدلا ةقيقح

 : ةمالعلا مالك عم ةفقو

 ىف ام لكو ٠ هوقباس. هلاق ام رداصي ال ميقل؛ نبا ةمالعل؛ هلاق ام
 نكلو ٠ اعيبار ابهذم ةمدقتملا ةثالثلا بغقذملا ىلإ فاضا هنأ رمألا
 « ءاعد اهلك تسي ةالصلات نأ وهو.« اميظع الرم# ىسانك وأ' ىسن ةمالعلا'

 ةلالدف ٠ ءاعدلا ريغ اهئمو « ءاعدلا اهنمف ءاعدلا نم معا ةدابعلاو

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 7137 ) رظتأ (157)

 - و 5 : دئاوفلا عئادب )1١81(



 لالاكهة 

 .ةيمست ءاعد ؛اهتيمستف ٠ ةيقياطم تسيلو ةيتمضت ءاعدلا ىلع ةالصلا

 ٠ نييغالبلا دنع لسرم زاجم اذهو « هضعبب ءىشنل

 . زاجملا ةقيقح ىف ال لاثملا ىف عازن اذه ناف لاح .ةيا ىلعو
 ٠ لوقنلا دذه ىف هيلع لوعن.ىذلا ىه اذهو

 : قولخملاو قلاخلا نيب تافصلا

 نيب تافصلا ةلأسم هنم ضارتعا نود زاجملا هيف درو اممو

 .ةكالث اهيف ركذ دقف « ريصيلاو عيمسلاو ىحلاك .قولخملاو قلاخلا

 : .بعاذم

 اذه نا : لاقو ٠ برلا ىف زاجم دبعلا ىف ةقيقح اهنإ : اهدحإ

 ٠ بهاذملا ثيخل

 . لوألا مذ امك بهذللا

 بهذم اذه نأ لاقو « دبعلإو بركا ىف ةقينقح .اهنأ : ثلاثلالو

 )١58(.: بهاذللا حصأت ىهو ةنسلا لهذ

 ىنمض فارتعا هيفف ٠ الصا زاجملا هيف ركني مك هقباس لثم اذهو
 ٠ ةنسلا لهل هنعو هدتع هب

 : ةنسلا لها بهذم ريرقت

 لها بهذم ريرقت ىف ميقلا نبأ مامالا مالك رح ىف زاجملا دريو

 ٠ هئم دهاشلا



 -ةكخا

 : ةنسلا لهأ كنع ردقلا

 ىلاعت هللا ةردق مهدنع رعقلاو » : هيف ميقلا نبأ ةمالعلا لوقي

 هتئيشمب الا اهقوف امف ةرز كرحتتت الف « هقئخو « هتكيشمو « هعلعو

 ىلع « هللاب الا ةوق الو لوح النب:نوثمؤملا مهف ٠ هتردقو هملعو
 )١6١( « زاجملا ىلع مهريغ اهلاق اذا ةقيقحلا

 : ةنسلا لهأ دنع هبعلا ةردقو هللا ةردق

 هنأو « ىدهملا ديعلإو ىداهلا وهو ٠٠ » : ةمالعلا لوقي امهيفو

 انيحي ىذلا دبعلاو , تيمملا ىيحملا وهو « معاطلا وه دبعلاو معطملا

 ةقيدح. هلعفو هرايتخاو هتداراو دبعلا ةردق كلذ عم نوتبكيو ٠ توميو
 )١6١(. « !زاجم ال

 : نيلوقلا نيذه عم ةفقو
 ميقلا نبا ةمالعلا مالك نأ ىلأ انه  ريشن نأ لوقلا لوغف نم

 تافصلا نوتبثي مهنأ ةنسلا لهآ نع ىوريف ٠ عورفلا ىف ةشقانم وه امنا
 . نيتهجلا اتلك ىف ةقيقحلا ىلع قولخملاو قئاخلا نيب ةكرتشملا
 ,ثلاثلا بهذملا وهو ٠ ىرخأ ىف ازاجم ةهج ىف ةقيقح ىه تسياف
 هسفن قابسلا لب ٠ هيف عزاتي ملف هسقن زاجملا امآ لبق نم هيلا انرشا ىذلا
 ىلع ةنسلا لهأ دنع تافصلا هذه تابثا ىتعمف ٠ هب هرارقا ئلع ليلد
 ىلع صني نأ ىلا جاتحا امل الاو ٠ زاجملا وه ةقيقحلا لباقم نأ ةقيقحلا
 ٠ اهدادضأي زييمت لمكأ زيمتت امنا ءايثالا نال ةقيقحلا

 : بابسألا ةافن هنعو

 '+ بايصآل) ةذقت ىلع هدر كتع همالك رح ىف زاجملا ركذل ضرعتو

 )١٠6١( ليلعلا ءاقث : 3116.٠
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 لامفالا بابسإ .نوقذي. نيا ..(191) .ةيربجلا تنس اج بايسالا ةاقنو.
 ٠ ريثأتلاإو قلخلاب درفنملا ر اتخملا لعافلا وه  هدحو هللا نا نولوقيو
 الل فكيلاو + قؤوحت: ال 'نانتلاو « ىوزي ال ءانملاو :..عيشي اإل ماعطلاف
 :عقع اهراقآ انييلع ةلكلا ابيتر ةرثؤم ابابتتنسا ىك تسيلو ؛ . عطقي
 .؟-. عيخاوتلا, وعن. اذه نولوقيؤ * اهتاقالم

 :ىف هدقغ لصف ماتخ ىف لوقيو : ميغلا نبا ةمالعلا مهيلع عنشي
 تناك اهنال « انابسا :انهلك هذه  هناحبم :ت. هللا ىمسف » ::مهيلع ترلإ
 .9 زاجنم بابسالا.ةافن دنع هلك اذهو ٠ اهتاينسم ىلا اهي لصؤتي
 161) « قيفوتلا هللابو ٠ هل .ةقيقح

 : ريصتق بيعت

 ةلثاعم صوصن نم قبس ام ىلأ؛ صنلال اذه مضن نحنو ٠ لوقا

 4 راكنالا هنم مهفي ال قايسبس ىف زاجملا ميقلا نبا . ةمالعلا اهيف قاطأ
 مهق « هل ةقيقح ال » : هل الباقم هل هلوق ليلدب « رارقالا نم مهفي.امناو

 نمو ٠ ةقيقح ةمالعلا دنع ىعو ٠ ازاجم بابسألا ةيمست ىف نوعزانم

 . بئوصلا نع داح قف ىنعملا اذه ريغ صوصخاا هذه نم مهغي

 : ةليح لكل عطاق صن

 ثحبملا اذه ماتخ ىف هركذن نأ انرثآ « ريصق صن انيدل ىقبو
 لكم 6 ةيركج هاو تامل 00 نبا زيوجت ىلع ةلالدلا عطاق هنال

 ىف لخدي امئاو ٠ صوصنلا ىف نالخدي ال ليواتلاو زاجملا »
 نوك نأ ىهو « ايل نطنتلا ىفبني هتكن انهو « هل لمتحملا رهاظلا

 9 نيكثشب فردي اصئخ ظنلل للا

 آى

 هذه نوكت نا ىفنب رخآ | عتود ىفو ( ”"ؤ5 ) لياعلا ءاذث (0١؟)

 0 ةراعتسا اهنا ثيح نم ةراعتسالا ركني ملو تاراعتسا



 م ا 2

 ةرشعلاك « .اطعضو ةانعم ريغل هلامتجتا مدع :: ءامهدحأ

 «هدراوم عيمج- ىف ةدحاو ةقيرط ىلع هلامعتسا .دارطا -< ىناثلاو

 ككللذ,قرطت ردق ناو « ازاجم الو تاليوأت لبقي ال هانعم ىف صن هناف

 لامتحا قرطتي ال رتاوتملا ريخ ةلزنمب اذه راصو ٠ هدارفأ ضعب ىلا
 ةمصع هذهو هدرقمب هدارفأ نم دحاو لك ىلا قرطت ناو هيلا بذكلا

 درطا ىتلا تايعمسلا تاليوأاتلا نم ريثك اطخ ىلع كلدت ةعفان

 امثا نيؤاتلا ناف طلغ هذه ةلاحلاو اهليواتو « اهرهاظ ىف اهلامعتسا

 ىلا جاتحيف تايعمسلا نمو هريغل افلاخم ؛اذانق درو دق رهاظل نوكي

 ةلزنمب تراص ةدحاو ةريتو ىلع اهلك تدرطا اذا اماف ٠ اهقفاوتل هليوأت

 )١67( ٠ « اذه لمأتف عنتمم اهليوأتو « ىوقاو صنلا

 ؟ ىعم تسلأ

 .هيف لدم « زاجملاب رقم مالك اذه سيلا ٠ تمهف اميف ىعم تسلفأ
 «راتخم رح وهو هنع ردص امناو « هريغ نع اذه كحي مك وهف ٠ هولدب

 هلوخا ضعب ىف مهسمو « هل عرشم امئاو « زاجملاب زقم درجم سيل وهف
 :2؟٠ اذه نم قلطملا زاكنالا ىوعد نيأف ٠ هدعاوقو

 .نأ انزثتآ <« ناش تاذ ةطقل انمامآ تيقب ةلوجلا هذه ةياهن ىفو

 ,لئالد نم مدقت ام لكل اقيدصت اهيف نال ؛ ةلوجلا ماتخ ىف اهعضن

 ٠ زاجملاب ارقم ناك ميقلا نبا مامالا نأ ىلع ةفلتخم

 : وه زراب ناونع تحت ةمالعلا مامالا لوقي ةطقللا هذه ىفو

 : ةداف

 .كلذ هل متي مل ةزاجم ىلا هرهاظ نع ظفل فرص ىعدا نم

 ب تاماقم ةعبرأ دحف الا

 )١15( دئاوفلا عئادب : 1 186 ٠



 داموا

 ٠ ةقيقحلا ةدارا عانتما نايب : اهدحأ

 هناك الاو « هتينع :ىذلا ىتحملا كلذل ظقللا ةيحالص .نايب : .ىناثلا
 ٠ ةغللا ىلع 'ايرتقم

 ٠ تازاجم.ةدع هل ناك نأ لمحألا كلذ .نييعت .نايب :.ثلاثلا

 مقي .مل امف + ةقيقحلا ةدارال بجوملا ليلدلا نع زاوجلا : حبارلا

 0 ةلطاب.ىوعد ةرهاظ نع ظفللا فرص ةأوعد تناك ةعيرالا رومالا هذهب

 همزل ةلالسمحم هل نيعي مثو هرهاظ نع ظفللا فرص درجم ىعدا ناو

 :.نارمأ

 ٠ ةقيقحلا ةدارا عاتتما ىلع لادلا ليلدلا نايب : امهدحا

 )١84( ٠ « ضراعملا نع هباوج : ىئاثلاو

 : مهم بيقعت

 ميقلأ نبا مامالا نا ىلع قئاثولا زربا نم ةقيثو ربتعي صنلا اذه

 ىف مهسأ نمم ناك امناو « رقم درجم نكي مث لب « زاجملاب ارقم ناك
 - ةلبق ىذلاو صنلا اذه ليلدي زاجملا دعاوق عضو
 : مولعم هبآوجو ٠٠ ديعب لامتحا

 نبا مامالا نع هومتلقن امي داهشتسالا مكل ملس نا : لئاق لوقي دق

 : لاك مامالا نال ؟ صنلا اذهب داهشتسالا مكل ملسي نلف ٠ لبق نم ميقلا

 ردصي مالك اذهو ٠ ءاعدأ اذه ىمسي وهف 6 اذك فرص ىعدا نم »

 ٠ رقم نع ال ركنم نع

 )١165( دكاوفلا عكادب : ٠6 5م ٠
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 : باوسحجل أو

 مالكللا ىمارم كردب نم دنع رؤصتلا نع ديعب لامتحالا اذه

 كم هنأ:اذه همالك نم مهفي ال ميقلا نبا مامالاف ٠ نيمكلتملا دصاقمو

 نم » : وهو « لامتحالا ىف درو ىذلا لوقلا ىفن انليلدو ٠ زاجملل
 ريغ ظفل ىلع بصنم همالكق « هزاجم ىلا هرهاظ نع ظفل فرص ىعدا
 لخدي لب ظافلالا لك لخدي ال رهاظلا نع فرصلا نا مولعمو ٠ نيعم
 . ةقيقحلا تعاضلو زاجم اهلك ةغلا نأ انيعدال الاو « ضعب نود اهضعب
 ٠ دسأف لوق اذهو

 انمم نونحي آذامو 2 نولوقي اآذام نوقرعي نمم ميقلا نبا ةمالعلاو

 : لاقت انه  زاجملا راكنا ةدصق ناك ولو . نولوقي

 نم راكنالاب جرخيف .٠ _ذفللا فرص وأ 4 ظافلتالا فرص ىعدا نم »

 ٠ تايلكلا ىلا تايئزجلا

 ٠ .ٍظفل ىأ : ىتعي ٠ ٍظفن فرص ىعدا نم : ريغ لقي مل هنكلو

 هروص امب بلوط زاجم ٍظْفللا اذه لوقي نم نال ؛ قداص مالك اذهو
 انملبمو ٠ احيحص همالك ناك هب بئوط ام نيب نأف « ميقلا نبأ ةمالعلا

 ٠ راجملا ىلا ةقيقحلا نمفرصلا ةحصي هل

 ىف ةقيقح ةقيقحلا نأب انفارتعا عم هل ملسن مل نيبي مل ناو
 ٠ امهنم دحاول نيركنم ريغ هعضاوم ىف زاجم زاجملاو اهعضاوم

 : متاخلا لاؤسلا

 ميقلا نبا مامالا نئانفرع دقف ٠ متاخلا لاؤسلا ىلا نآلل انلصو

 هنع انلقن مث ٠٠ اهجو نيسمخ نم رثكا لالخ نم زاجملا ركن! دق
 دوروذ ةددعتم اروص انئركذو ٠ تارم همالك ىف تدرو ةيزاجم تلليوات

 تارم هب جتحا هنا لب ٠ هانعمو هلنفلب احيرص همالك رح ىف زجملا
 اذه رسفي فيكف ٠ تافصلا ةلاسم ىحو « ةيدقعلا اياضقلا رطخا ىف
 !؟ اهخماوش زربا نم خماشو « .ةمألا مالعا نم ملع لامعأ ىف ضقتلا
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 : زاسجيا ىف باوجلاو

 نم هخيش كولس هي ائرسف ام الا ريسفت نم ةرهاظلا هذهل سيل

 ريغ ةكراط فقاوم ىف هاركذل امئاو , زاجملاب نارقم نالجرلاف
 ىضوق نم ادحي نأ ادارأ امهنأ ٠ هراكنا ىف ةحلصم ايأر امل ةليص'أ

 « زاقكفالاو ةيمعتلا دح ىلا فقئاوطلا ضعب دنع تلصو ىتلا ليوأاتلا

 نودققي اوداكو صوصنلا ةمرحب فئاوطلا كلت سوعر ضعب ثبعو.
 انضرع دقو ٠ اهتالالحو بيكارتلاو ظافلالا رهاوظ ىف ةقثلا سانلا
 نم « ىيرع نب نيدلأ ىيحم ريسفت ةصاخيو « اهنم جذامن ليق نم
 سدقآ ىلا اوعاسا نيقلا ٠ ةعيشلا ةالغ ضعبو « ةيفوصلا سوعر
 ىضوفب اوراسص احون اوبذك نيذلاف ٠ ميركلا نآرقلا وهو صومنلا
 ةشئاع تراص اهخيذب رومأملا ليئارسا ىنب ةرقبو « ةرري امارك ليوأتلا
 1؟ نيئمؤملا مث

 بيجاعالاب مهضعب ىتأ ةيهلالا تافصلا ليوأت ىف اوضاخ نيذلاو
 زاجللا اركتي نأ ىلع نيئيلجلا نيخيشلا تلعح ىتلا ىه رهاوظلا هذه

 عاهققلا دتع عئارذلا كسعو . نازراب ناييقف امهو ٠ هي َن دركم اتاك ناو

 نتفلا همرذو رالتمخالا فكو ىف ضام حالس مهثع نيدهتجلا ةصاخيو

 و افملاو

 ةيمهجلا ىلع هقعاوص لسرآو « قرفلا' هذهل ىدصت دق ميقلا نبا مامالاو
 . ةيمهجلاو ةلطعملا وزغل ةيمالمالا شويجلا عمج مث ٠ ةلطعملاو
 . رفكلا وأ قسفلاب اهركنم ىمري ىتح. ةديقع سيل زاجملاو

 وه اذه ٠ حاسيم ةرورق هيلا تعد اذا حاسبملا كييقتو

 رسقفي جهتم ملسأآ وهو ٠ هب هللا نيدنتو هاتدقتعا ىذلا

 ىف ام معت « زاجملاب نارقم امه ٠ نيليلجلا نيخيشلا نيده فقوم هب
 ريبك قرفلا نكلو ؟ كش نم كلذ ىف ام معن « هاركنا مث ٠ كش نم كلذ
 دقانمل ادسو 2« ررض عقدل ةليسو ذختأ راكناو « لصألا وه رارقا نيب

 . ميلع ملع ىذ لك قوفو ٠ ليلدلا هيف كلذ ريغ ىعدي نمو رطخ





 كلاثلا تىاىلا

 ا ١

© 





 558 1 «ءاآ] هيدسأ

 (1) ىطيقننشلا خيشلا .؟

 نمو ٠ ثيدحلا رصعلا؛ ىق ةمالا ءاملعو ءاليغف نم دحاو وه

 اذه ىلع هنئاغا دقو « معلا ليصحت ىف ايماصع ناك هنأ ملعت هتريس

 ىف مظتني ملو ٠ ةعماج ىف جرختي مل وهف « هب هترسأ ةيانعو ركبم غوبن
 اهيف هل سيل اهيف زرب ىتلا مولعلا نم ريثكو ٠ ىماظنلا ميلعثلا كلس
 هل نكمف « ةداعسلا نم اريفو اظح هل هللا بتك دقو « هسفن ريغ ذاتسا
 سيرعتلا ىلوتو « ثني نيس تيلسرملا ديس رواجو ٠ ةسدقملا ضراآلا ئف ءاقبلا

 مث . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكتملل ةمصاع ضايرلاب مث « ىوبنلا دجسملاب

 نمو ٠ مارتحاو ريدقت لك اهل تافلؤم هلو ٠٠٠ ةيمالسالا ةعماجلاب

 « .نآرقلاب نآرقلا حامضيا ىق نايبلا ءاوضأ : ميظعلا هباتك ىرن اميف اهمحل

 ةينملا هتفاو مث « ةعيس اهنم فلؤملا عضو رابك ءازجأ ةريششع ىف عقيو
 هيلع راس ىذلا جهنملا سفن ليمكتلا ىف اعيتم هذيمالت دح! هلمكأف
 حور هيف تدي ٠ هباب ىف ديرف ةدئافلا ميظع باتكلاو ٠ لبق نم هخيش
 « ارهام ارظاتمو « اقذكح ايلوصا هللا همحر ناكف ىلوصالا رسفملا ةيقفلا
 : اهاعد مجحلا ةريغص ةلاسر هتافلؤم نمو ٠ (9) ةقاوذ ايبدآو

 - « زاجعالاو دبعتلل لزنملا ىف مزاجملا زاوج عنم »
 ىلا هللا همحر خيشلا اهيق بهذ دقف ٠ اهعوضوم ىلع لاد اهناونعو

 مامالا ىطخ امسرتم « ميركلا نآرقلا ىفو « ةغللا ىف زاجملا راكنا
 نآرقلا ىف زاجملا عذمل هركتاو ٠ ميقلا نبا ةمالعلا هذيملتو ةيميت نب دمحا
 ٠ ةخللا ىف هايا هراكنا نم فنعاو دشأ

 ؛. نايبلا ءاوضأ. نم رشاعلا. ءزجلا ةياهن ىف ةعوبطم ةلاسرلاو

 « ريبكلا عطقلا نم مزالم عبرا ةبارق ىف عقتو « ةلصفنم ةلبق تعبط دقو

 ريمض ةليبقب هبسن لصتي ئىطيقنشلا راتخملا دمحم نب نيمآلا دمحم وه )١(
 ءامدقلا ةقيرط ىلع ميلعت ىقاقو « ةيمالسالا ايناتيرومي ه ١٠5 ماع دلو ةيبرعلل

 ضايرلاو ىوبنلا دج سلاي سيردتلا ىلوتو ٠ .ايناتيروم ءاملعو هترسا دآرفا نع
 - ةمركملا ةكمي ه 1751 ماع ىقوتو ةيمالسالا ةعماجلاو

 ©( رشاعلا ءزجلا ) ءاوضآلا ىف هتمجرت رظنا (؟)
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 بلغيو ٠ ءاوضألا ءازجال عوضوملا ميقرتلا نع ةلصفنم اهتاحفص ماقرأو

 - نييلوصألا تاحالطصاب اجزتمم ىلدجلا جهنملا اهيلع

 : زاجملا راكناو ىطيقنشلا

 رهشا وه لب « زاجملل ركنم ىطيقنشلا خيشلا نأ حضتي دد مدقت امم

 بهذملا اينبتم ٠ زاجملا راكنا ىف القتسم اثحب رصعلا ءاملع نم بتك نم
 نم لك دنع ةعطاقلا هتلدأب هيلع انفرعت ىذلا ىرظنلا ىلدجلا
 ٠ ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامالا

 اذه هراكنا ماقأ هنال ؛ احفص هنع برضن نأ هب ملسملا نم ناكو
 !دقن هابتك ام دقث نم انغرف دق نحن اهو « لبق نم نامامالا هبتك ام ىلع

 . هيلع ىنب ام راهنأ لصآلا راهنا اذاف ٠ ةمهم جكاتن نع رفسا ايعوضوم
 ةلدألاب انتبثاو « هتقيقح ىلع انفقو دق لبق نم نامامالا هبتك امو
 عئارذلا دس باب نم الا هاركنا امو « زاجملاب نيرقم اناك أمهنا ةقداصلا
 صخشن نأ اندرا انئكلو ٠ ةساردلا الل ىضم ىذلا هجولأ ىلع
 الأ هانكرت ام انثأ ناظ نظي ال ىتح لقتسم دقنب ىطيقنشلا خيشلا مالك
 مارال فارطلا لكي تطاجل دق ةءاردلا هذه نوكت ىتحو ٠ هتجح ةوقل

 ءافولا نم ةبيرق وأ ةيفاو ةساردلا نوكتلو « اهثيدحو اهميدق
 ٠ اهعوضومب

 : ىطيقنشلا خيشلا ةلاسر تاعوضوم

 ةمدقملا ىف : : ةمتاخو لوصف ةعبرأو ة ةمدقم ىف هتلاسر خيشلا عضو

 ٠ (”) هزاوجو زراجملا عتم لوح فالخلا ركذ

 ىف زاج ةفللا ىف زاج ام لك » ةلوقم شقان لوألا لصفلا ىقو
 ٠ (5) نآرقلا

 - + : زاجعالاو ةبعتلل لزنملا ىف زاجملا زاوج عتم ()
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 زاجلملا وزوجم اهِد جتحا ىتلك تايألا شقان ىناثلاإ لصفلا ىفو'

 .٠ (8) ميركلا نآرقلا يف

 زاجملا ىفنب قاعتت تالاكشا : هامسآ ام شقان ثلاثلا لصفلا ىفو

 عم تاغملا تايآ ىف ماقملا قيقحت 5 شقان عيارلا لمفلا ىقو

 ٠ (ا/) اهنع زاجملا ىفن

 قرطلاب تافصلا ضعب ىفن نع ةرظانم ضرع : ةمتاخلا ىفو
 ٠ (4) ةيلدجلا

 : ةسازدلا هذه ىف انعم لخدي' ام

 وطه - اهجهنم بسح  ةساردلا هذه ىق انعم لخدي ىذلاو

 ىرخأ ةيضق هذهذ تافصلا ةئأعم امأ ٠ لوألا ةثالثلا لوصفلاو ةمدقملا

 لوقلا لصفن نأ انجهنم نم سيكو ٠ اضرع الا البق اهل قرطتن مل
 سيل » ىلاعت هللا نأ لوزي الو لابجلا لوزت ىذلا انداقتعا عم اهيف

 ىفني ال كلذ ناف اهنع زاجلل ىفن قدص عم ىتحو « ءىش هلثمك
 ٠ ىتايس امك اهريغ ىف زاجملا

 ىذلا جهنملا سفت ىلع هللأ همحر خيشلل انئتشقانم ىف ريسنو

 ٠ هتلاسر ىف وه هعّضو

 : ةمدقلا ىف ةدروأ ام دقن

 ىف هعوقو ىف فلتخم زاجلل نأ ةمدقمل ىف 'هركذ ام زربا نم

 . الا" : ردصملا سفن (6)

 ٠ 40 : ردصملا سفن (1)
 .٠ 86 : ردصملا سفئ (ا/)

 ءاهال : ردصلا سفن (4)
 ( ؟ :ج زاجملا "55 )
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 ٠ (5) عماوجلا عمج ىف ىكبسلا نبا امهل هازع امك ةثللا

 ةرم اوفلتخا ةفللا ىف زاجملا ىزوجم نأ اذه ىلع بترتيو
 هريغ هددر ام ددري حارو « هعوقو مدعو نآرقلا ىف هعوقو لوح ىرخلا

 نم صاقلا نباو « ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نبا نا نم لبق نم

 « ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مامالا ىفقوم امهيلا مضو ٠ ةيعفاشلا

 )1١٠١( ٠ ذلصأ ةثللا ىف هعنم احضوأ امهنأ لاقو

 : مالكلا اذه دقن

 ,ىذلا دعب نكلو « لبق نم هجوو قيرب هل ناك مالكلا اذه لثم

كاط ال موسرو شوقذن درجم حصأ ةساردلا هذه هنع تفشك
 . هتحت ل

 نا لبق نم انملع دقف « هيل؟ ةبسنلا هذه ىف مولظم قحسا وباف

 كلذ ىلا ائرشأ امك ميقل! نيا ةمالعلا هلقن زاجملا ىف اضيفتسم اصن هل
 قحسا ىبآلو ٠ نيمرحلا مامأ ميقلا نيا لبق نم هلثم لقنو ٠ مدقت اميف

 ٠ زاجملا ميمص نم ىه تاليوأت

 ىبأ ىلع عقاولا ملظلا نم دشأ هيلع عقاولا ماظلاف ىلع وبا امأ

 « زاجملا ىف اراثآ ىنج نبا حتفلا وبا هذيملت هنع ىور دقف « قحسا

 ؛ هيباتك ىف هسفن ميقلا نبا مامالا مث ىناجرجلا رهاقلا ديع مامالا كلذكو

 )١١( ٠ « ليلعلا ءافش » و « قعاوصلا »

 .ةيافكلا هيف ام انمدق دقف « ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامالا افقوم امأ

 - لاقم هيف سيل ادحاو اليئد راكنالا بهذم ىف امهل دجن ملو ٠ امهلوح

 ٠ 3 : ردصملا سفن (5)
 ٠ الال : قباسلا ردصلا )٠١(

 ٠ ةساردلا هذه نم. 433٠ ):رظنا (١؟) ١



 ه- -1١ ٠١1١

 : ةغللا ىف حص ناو نآرقلا ىف زاجم ال

 : فرحلاي هصنو ٠ ةمدقملا ىف خيشلا هدروأ امم اذه

 زوجي ال هنأ ققحم فصنم لك هلوبق مزليو « هب هللا نيدن ىذلاو »
 : نيلوقلا الك ىلع اقلطم نآرقلا ىف زاجملا قالطا

 .مدعق  قحلا وهو  الصأ ةغللا ىف زوجي اك هنأب لوقلا ىلع امأ

 ::ميشاو نآرقلا ىف زاجل

 .لوقلا زوجي الف ةيبرعلا ةغللا ىف زاجملا عوقوب لوقلا ىلع اماو
 )1١( ٠ « نآرقلا ىف هب

 : ريصق بيقعت

 هلوق امهادحا : صنلا اذه نمض امهدرو؛ نيترابع مامأ فقن
 ها( ه٠. ققحم فصنم لك هئوبق مزليو »

 وهو - هنأب ةغللا ىف زاجل عنم بهذم افصاو هلوق امهتييناثو
 : دحاو بيقعت امهيلع انلو « قحلا

 الو ىطيقنشلا خيشلا مقي مل « نيمكحلا وأ « نيترابعلا نيتاه نا
 « مازلالا » هنم مزلي احيحص ادحاو اليلد زاجملا ىعن ام نم هليق دحأ

 امهديؤي مل نايوعد امهف « قحلا» » هنأب اقيقح هلعجي وأ « لوبقلاو
 .مامالاو ةيميت نيا مامالا هلأق ام لك عبتت ىطيقنشلا خيشلا نا ولو ٠ ليلد
 مل هنأ ودبيو ٠ مازلالاو ةيقحلاب عطقي نأ هسفن هل تلوس امل ميقلا نبا

 ريغ ميقلا نبال ارقي ملو « ناميالا » ىف هبتك ام ىوس ةّيميت نبال ارقي

 .نيذه زواجت ناك ولو - مزج امب مزجف « قعاوصلا » ىف هيتك ام
 1 ٠ رخآ فقوم هل ناكل نيردصللا

 ٠ مل - ظل : زاجملا زاوج عتم (19)



 هس أ ”آ[ال

 : هيفن زوجي زاجم لك.

 نيلئاقلا عامجا نآرقلا ىف هعنم ىلع ليلد حضواو » : خيشلا لاق

 سفن ىف اقداص ةيفان نوكيو « هيفن زوجي زاجم لك نأ ىلع زاجملاب
 : لوقيف ىرخا ةلوقم ةلوقملا هذه ىلع بتريو ٠ (51) رمآلا

 زوجي ام نآرقلا ىف نأ ازاجم نآرغلا ىف نأب لوقلا نم مزليف 2

 )١5( ٠ ©« نآرقلا نم ءىش ىفن زوجي ال هنأ كش الو ةيفن.

 لالدتسالا ىف ةقطانملا ةقيرط ىلع ايقطتم الكث عضيف درطتسيو
 : لاقي نأ ىه نآرقلا ىف زاجملاب لئاقلا ةرظانم قيرطو » : لوقيف

 : جتني ٠ هيفن زوجي زاجم لكو « هيفن زوجي نآرشلا نم ءىش ال »
 )1١186( ٠ « زاجمب نآرقلا نم ءىش ال

 تبثيل ناتحيحص لالدتسالا اذه ىتمدقم نأب هللا همحو  مزجيو

 : مالكلا اذه دقن
 نم هب مزج ام داسف ىلا تدآ تاخلابم ةدع ىف انه خيشلا عقو

 : تاريدقتو ماكحأ'

 ةياكحو ٠ هيفن زاوج ىلع زاجملاب نيلئاقلا عامجا ىعدا هنأ : الوأ
 مهدرس ىف نويلوصالا مه اذه اولاق نيذلاف ٠ ةطولغم انه  عامجالا

 اذهل نال « زاجملا سرد مهنع ذخؤي ال نويلوصالاو ٠ زاجملا تارامأل

 نويلوصألا اما ٠ نايبلاو ةغالبلا ءاملع مه نيرخلآآ اناسرفو الاجر نفلأ

 تاروصت  كلذك مهل ناف زاجملا ثحابم ىف ةفارطو ةقد نم مهل ام عمف

 ٠ م : ردصملا سقن (177)

 ٠ مه : ردصلا سفن (15)
 ٠ 9 : ردصلا سفن )16١(



 ب 161"

 ينم اريثك انشقان دّكو اهقاذحو ةعانصلا بابرا نم دحأ اهيذع مهيراجي هل

 .٠ مهب صاخلا ثحبلملا ىف ةملسملا ريغ مهتاروصت

 امهذيملتو « ميقلا نبا هذيملتو مالسالا خيش نأ هراركت ماسن ال اممو

 ملو « نييلوصالا عنم زاجملا ىفن :ئف مهتكرعم اورادأ ىطيقنشلا خيشلا
 ةغالبلا لئاسم ىف ريرحتلاو قيقحتلاب مهل دوهثملا اهلاجر عم اهوريدي
 هللا همخر خيشلا هيكحي ىذلا عامجالا وه نياف ٠ ةصاخب زاجملاو ةماعب
 !؟ طابنتسالا ىف هيلع دمتعيو هب مزجيو

 .« لاقم هيف مالك اذهو « نيتمدقملا ةحصب مزج خيشلا نا : ايناث
 زوجي نآرقلا نم ءىش ال : هيف لاق ىذلا ىفنلاب دارملا ددحي مل هنأب املع
 نع ميركلا نآرقلا هاكحام ضعب خيشلا .مامأ عضن اتناف اذه عمو هيقن

 : هموقل نوعرف نع ىلاعت هلوق لثم ةأصعلاو ةرفكلا ضعب

 ٠ (117) ©« ىريغ هلا نم مكل تملع ام » : كلذك مهل هلوقو

 ٠ (18) © ةئم ريخ انأ » مدآ ىلع ةلضافملا ىف شيلبا لوقو

 ٠ (15) « ديعب عجر كلذ » : ثعبلا ىلع ثعبلا ىركنم لوقو

 ريزع دوويلا تلاقو » : حيسملاو.ريزع ىف ىراصنلاو دوهيلا لوقو
 0 (١ ي« ... هللا نبا حيسملا تا ىراصتلا تلاقو .٠ هللا نبا

 : اولاقر ىنبلا عم لاتقلا نع اوعجر نيح نيقفانملا نع هئلا ةياكحو
 ٠ (11) « ةروع انتويب نأ »

 .٠ ؟؟ : تاعزانلا (15)

 . "8 : صصتلا (1١1؟)

 .٠ الك : ص ا(18)

 ٠ م8 :ق (15)
 )٠١( ةبوتلا : ٠.٠ ٠

 ) )815ها" : بازحالا



 هس ٠١98 هما

 ٠ ةاصعلاو ةرفكلا ضعب نع نيمآلا نآرقلا هاكح ال لثم درجم ةذه

 ىف نيقداص اهولئاق ناكا ؟ تاياكحلا هذه ىف هللا همحر خيشلا ىأر امه

 ؟ نيبذاك اوناك مآ 5 ٠ اهوجيد ىتلا ىواعدلا ريوصت

 نوعرف نا : لوقيا ؟ اهنم ناميالا قداصلا نمّؤملا فقوم وه امو
 كلذك اوناك نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيو ثعيلا ىركنمو « اقداص ناك.

 فيك ؟ ٠ معازمو لاوقأ نم ميركلا نآرقلا مهنع هاكح اميف نيقداص
 : ىراصنلاو دوهيلا لوق ىف لاقف « اهافنف اهيلع رك هسفن نآرقلاو
 ىه امو » نيقفانملا ىوعد ىلع ابقعم لاقو « مههاوفأي مهلوق كلذ »

 ٠ « ةروحب

 ىذلا ىفنلا نم هدارم وه ام ددحي مل خيشلا نأ : لوقنف دوعنو

 نآرقلا ىف ءىش ىلع لوقن ال اننا دارأ ناك ناف ؟ نآرقلا ىف زوجي ال.

 ىتلا ىناعملا ضعب نأ دارأ ناو ٠ هعم نينمؤملا لكو نحذف انآرك سيل هنأ

 ةجاح ىف لوقلا اذهف اهيف قدصلا داقتعا بجيو اهيفن زوجي ال نآرقلا ىف.
 . ليلدلا انيب دقو ٠ ةعجارم ىلا

 هذه ذخا خيشلا ناف « هيفن زوجي زاجم لكو » ةيناثلا ةمدقملا امأو
 دق عازن الب وهو « اهل نييلوصالا ريسفت لمهأو « اهرهاظ ىلع ةلمجلا
 ٠ بجعلا ىلا وعدي امم اذهو هيلع فقو

 لاقو ٠ هيفن زوجي هنأ زاجملا تامالع نم : اولاق نيح نويلوصالاق

 باوجب ضراعملا لوق ىلع اوباجأ ٠ نذأ بذك زاجملا نا : ضراعملا مهل
 ش (99) : اولاقف ٠ ادج عنقم

 وه سيل : لاقي نأ حصي دسأ عاجشللو ؛ رامح ديلبلل لوقن نيح
 نم اذهو ٠ لجر وه امئاو دسأيب وه سيلو « ناسنا وه امئاو رامحب
 ىفنلا اذه نأل ؟ بذك ىلا زاجملا ليحي ال هنكلو « اندنع زاجملا تارامأ
 ارامح وح سيل ىنعي:ىزاجملا ىنعملا ىلع ال«ةقيقحلا ةدارا»ىلع بصنم

 ةغايصب محهانعم نع انربع امناو « هظفلب نييلوصالا لوق كحن مل (؟؟)
 ٠ دارملا ىلع ةلالدلا ىف حضوأ ةديدج



 هس 14١١م .

 « رامح : هنأ ديليلا نع لوقي نيح ىزاجملاو ٠ ةقيقح ادسآ هلو ةقيقح

 .ةيدسإلاو ةيرامحلا» ةقيقح امهل تبقي نا ديري ال دس! : هنأ عاجشلا نعو
 ىنعملاو ٠ ةدالبلا وهو « رامحلا » نم موهفملا ىنعملا تبثي نأ ديري امئاو

 ٠ ةعاجشلا وهو « دسالا » نم موهفملا

 مزلي الو ٠ ةقيقحلا ىفن دارأ امناو ىنعملا ىفن دصقي مل ىفانلاق
 امئاو ٠ ةيدسالاو ةيرامحلا ةقيقح امهل عدي مل هنال ىزاجملا بذك اذه نم
 ىفن حصق « دارملا ىنعملا ىلع ىفنلا بابصنا حص ول ابذك زاجملا نوكي
 ٠ اعطق دراو ريغ اذهو ٠ ةعاجشلاو ةدلليلا

 ىف خيشلا امهيلع دمتعا نيتللا نيتمدقملا نا : لوقن راصتخابو
 امهنع ةدلوتملا « ةجيتنلا داسف اذه نم مزليو ٠ نيتملسم ريغ لالدتسالا

 ٠ بولطلملا وهو ٠ نآرقلا ىف زاجملا زاوج عذم ىهو

 : نآرقلا ىف زاج ةيبرعلا ةغللا ىف زاج ام لك

 نآرقلا ىف زاجملا ىزوجم نأ ىلع ةلوقملا هذه همحر خيشلا دروا
 ىقطنملا هءاكذ اهيف لمعأو ٠ مهبهذم قدص ىلع اهب اولدتسا كق اوناك
 اهيلع بترت ةبذاك ةلوقم اهنا ىل ىهتناو « ىلدجلا ىرظنلا هلوصحمو
 ٠ ميركلا نآرقلا ىف زاجملا عوقو ىوعد وهو ٠ اهيولطم بذك

 ' . هيلرل بصعتلا ىف ادج ىلاغ خيشلا نأ راظنالا هيلا تقلن اممو
 : لوقي هارتف « هموصخ ىأر عفدو

 هتيلك اهب انضقذ ىتلا ةبتاسلا ( ؟)ةيكزجلا قدص ىلع ليلدلاو »
 ناسحتساك « نييزاييلإ دنع ةغللا ىف ةنحتسملا ءايشالا عوقو ةرثك ةبجوملا

 ٠ (؟5) « ٠٠ عازن الب نآرقلا ىف ةعونعم ىهو « « زاجملا

 ةقللا ىف زوجي ام ضعب » : ىعو ود اهي جتحا ةيغق ىلأ ريشي (؟5)
 زاج ام لك : ىحو ةبجوملا ةيلكلا اهب ضقن ىتلاو « نآرتلا ىف زوجي ال ةيبرعلا
 ٠ « نآرقلا ىف زاج ةيبرعلا ةغللا ىف

 1١ ٠ : زاجلا زاوج عنم (؟5)



 -- 0 3ك مع

 .نآرقلا نأ : لاقو » ةلأسملا ريوصت ىف ب هنع هللا افع : ىلاغ دقف

 '! ؟ عازن ذايب هيف زاجملا عوقو عونمم

 ؟ اهيف دري نم ىلعو « ٠٠٠ زاجملا

 ,نلع اوقبطا ةمالا ءاملع نأ نيقيلا ملع ملعي ةساردلا هذه ءىراقو
 .لوق ميقتنسي فيكف ٠ ليلق الا مهئم ذشي ملو « نآرقلا ىف زاجملا عوقو
 1؟ هيف عازن ال نآرقلا ىف زاجملا عوقو عنم نأ هنع هللا افع خيشلا

 نونفلا نم:ريثك عنم ةرذع وبا لالدتسالا اذهب هنأ خيشلا ليخت دقو

 : لثم نآرقلا ىف اهدورو نم ةيغالبلا

 ٠ خلا ٠ ةغلابملا عاونا ضعبو « ليلتلا نسحو « عوجرلا

 : بيقحعت

 هيف باصأ ناو هتحت لئط ال مالكلا اذه نأ لوقت نأ عيطتسن
 .لك ىهو « زاجملا ىزوجم دنع تبثت مل اهقاس ىتلا ةدعاقلا نال ؛ خيشلا

 ةخالا ىف زئاج الثم رعشلاف ٠ نآرقلا ىف زاج ةيبرعلا ةغللا ىف زاج ام
 .نأ مهضعي عنمو نآرقلا ىف هدوروب ءاملعلا نم دسحا لقي ملو
 نسحو « فراعلا لهاجت اوعنم امك ء اعجسم نآرقلا ىف نأ لاقي
 ,ىف زئاج لك نأ : اولوقي مل مهنآ هانعم اذهو ٠ ادحاو الوق ليلعتلا
 فداصي مل خيشلا نم مالكلا ذهف نذا نارقلا ىف زئاج ةفللا

 لزاه مالك لك نع هللا مالك هيونت ىف هنوكراشي ةمالا ءاملعو ٠ الحم

 ٠ هللا همحر هب ىتا ىذلاديدجلا امذ ٠ ىنعملا فيرش ريغ وأ

 ,نآرقلا ىف زاجملا تابثاب اهل ةلص ال ةلوقملا هذه نأ : لوقلا ةوفصو
 ه٠ دنع هيذن وأ

 ٠ اهدعب امو ( ١١ ) ردصملا سفت (؟5)



 ا

 ناك ىتلا ةينآرقلا دهاوشلا ةشقانم ىلا .اذه دحب خيشلا لقتنيو

 : ىلاعت هلوق اهنمو ٠ اهب اودهشتسا دق نآرقلا ىف زاجملا وزوجم

 : هلوقو © ةيرقلا لأمأو » : هلوقو « ضقني نأ كيري ارادج »

 ةيوخللا اهقئاقح ىف ةلمعتسم ظافلالا هذه نأ ىلا خيشلا بهذيو
 : لوقي ىلوآلا ةيآلا ىفو ٠ تازاجم تسيلو

 ىلع هلمح نم عئام ال « ضقني نأ ديري » هلوق نأ : « باوجلاف »

 هملحن الام تادامجلل ملعي هللا نأل ؛ ةغللا ىف ةفورعملا ةدارالا هتقيقح.'

 نوهقفت ال نكلو هدمحب حبسي الا ءىش نم ناو » : ىلاعت لاق امك ٠ اهل

 ٠ « مهحيبنمت

 بطخي ناك ىذلا عذجلا نيتح ىراخبلا حيحص ىف تبث دقو »

 ناك ارجح فرعال ىن ذا » : لاق ِهْنَم هنأ ملسم حيحص ىف تبكو ٠ خيم هيلع

 ةدارا رادجلا كلذ نم هللا ملعي نا نم عذام الف .. « ةكم ىف ىلع ملسي

 )9١( ٠ « ضاضقنالا

 0 1 لكي طيحلملا 0 بيقعت

 مهق مامل الاو « 5 قطنم هملع كلذ نم ائيش نا 0 هللا دارأ
 عْيَق هميلعت كعبو ٠ ةلمثلا مالك الو ٍ دحموملا مالك مالسلا هيلع ناميلس

 الا اع ناميلسل ةزجعم كلذ راصو

 نم ناك يم انيبن ىلع رجحلا ميلستو « عذجلا نينح كنذكو

 ملو هعيلست عمسي مل هياع ملسي ناك ىذلا رجحلاو 4 تازجعملاو قراوخلا

 تالا رملا باحصأ نم نحت نياو .٠ 00 ةئاس رلإط بدحاص الأ ةانعم هتفي

 1؟؟ تارجحملاو قراوخلا لهاو

 - "1 ب ##* : قباسلا ردصملا سفن (؟5١)



 ع ١١ ا ى

 زواجتت ال اهب نيملكتملا طباوضل عضاخ ةغللا ىف تالالدلا رايعم نا
 مل اذه لجأ نمو ٠ اراغلاو ىجاحأ تحبصأل الاو 4 مهدنع فراعتملا

 . مهل نيبيل هموق ناسلب الا الوسر هللا لسري

 : دآرطتنسا

 لمعتست برعلا نوك نم عنئام ال هنأ » : لوقيف خيشلا درطتسيو

 دنع ليملا ىف اهلمعتستو ٠ روهشملا اهانعم ىف قالطالا دنع ةدارالا

 «٠ (؟ا) ©« هلحم ىف ةقيقح نيلامعتسالا الكو ٠ كلذ ىلع ةنيرقلا ةلالد

 لامعتسا ىف باوصلا أمأ ٠ باوص ريغو باوص مالكلا اذه ىف

 ةنوعمب هريغ ىفو « قالطالا هنع روهشملا اهانعم ىف ةدارالا برعلا

 ! ؟ لدجلا مالعف نذا انقفتا دقف « زاجملا وزوجم هلوقي ام اذهو ةنيرقلل

 هقف ٠ هلحم ىف ةقيقح نيلامعتسالا ذاك لعجق باوص ريغ امأو

 ىنعي قرفلاو ٠ نيلامعتسالا نيب اقرف كانه نأ هللا همحر خيشلا رقا

 اهب وهو ؛ ةقيقح ىمسي لوالا ماد امف ٠ ةيمستلا فالتخا ىنعي اميف

 ىف ازيامت امك ةيمستلا ىف امهنيب زيامنل ىناثلا ىمست مبف ريدج
 ١ 1 ؟ ةلالدلا

 دجن ملف ةغللا تدمج وا « نيزاجم و؛ نيتقيقح اعم امهانيمس ول
 ؟ ٠ نايبيلا قئاقد نع ةرصاق ةغللا تناكل نينثالا هب زيمت ةمالع اهيف

 : زجعملا مكحملا ليزنتلا ةغل ىهو فيك

 اهيف ناو ٠ ءافولا لك نيربعملا تاجاحب ةيفاو ةليمجلا انتغث نا
 الو ٠ نينيعلاو نيلجرلاو نيديلاك « نيلئامتملا نيب ةحضاو دج اقورف

 ٠ "5 : قباسلا ردصملا (؟0)



 هه. 1١18 هسا

 اميتيب قرفت ةغللا نكلو ٠ ظافلالا هذه نيب لئامتلا دحا ىفنيع.
 : لاقيف.

 اتكولف ٠ نانيعلاو نالجرلا اذكهو « ىرسيلا ديلاو ىنميلا ديلا
 ناكل دييقتلا دذع ىنعملاو « قالطالا دنع ىنعملا نيب ةقرفتلل ةمالع دجن ال:
 ةقدلا تايفيكب انتفعسا انتخل نكلو ٠ روصقلا فرعت ال ةغل ىف اروصق كلذ

 صاخلا هييقتلا دنعو « ةقيقح قالطالا دنع ىنعملا ناكف ٠ ريبجتلا ىف

 ناك لهق ٠ نيتلالدلا نيب ىواستلا خيشلا ىوعد عفدي عقاولاو
 ضقني نأ لجرلا دارأ : انلوق نم مهقي ةيبرعلا ةقيلسلا وذ ىبرعلا»
 هاتمهتال اذه انلق ول ؟ ضقني نأ رادجلا دارا : اتلوق نم ىنعملا سفن.
 ٠ هتغل مهف نع زجعلاو ةدالبلاب»

 « ريخلا ىف تناك نأ حدم عضوم لقاعلا ناسنالا وا لجرلا ةدارا نأ
 ٠ رشلا ىف تناك نا مذ عضومو.

 مهفي ىيرعلا ناك ولو ٠ مذت الو حدمت الف « رادجلا » ةدارا امأ
 همالكب هللا هيطاخي نا قحتسا ال ةدارالا هذه نم مهفي ام ةدارالا كلت نم

 ٠ زجعملا عيفرلا

 :لوقي ىئآرقلا مظنلاف ٠ مهفلا اذه درت اهسفن ةينآرقلا ةغايصلاو

 نأ ىلع لديل هماقأف لاق « هماعقف ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادجوف »*
 ىأر مالسلا هيلع ىسوم نأ ىأ ٠ ليملاو جاجوعالا « ةدارالا » نم دارملا

 رسلا لمعلو ايوتسم امكاق هلعج ىنعي ٠ هماقأاف اجوعم الكام رادجلا

 ةداراب « مدهتلاو ضامغقنالا نم رادجلا برق ريوصت وه انه ىنايبلا

 ٠(؟8) لعفلا اذهذ راتخملا لعاشلا وه هنأكف « مدهتلا اذيل ةقيقح ديرملا

 ةمجر خيشلا لواح دقش ( ةيرعلا لأماو م0: ىلاعت هلوق ىف امأ

 نييتايبلا و نييأ وصالا دتع زاجملا نم اهجا رخال ةديدع تال اواحم هللا

 1١9 ( ٠ ) ةيبتق نبال نآرقلا لكشم ليوات رظنا (؟8)
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 هارسملا' ىلا ةب لصي اطيخ طقتلي ةلع اهلوح لذجلا ةرئاد عسو دقو
 : هللا همحر لاق 5 هتالواحم نم هيلا ىهتنا ام ىلي اميف لقننو

 هناو ءاضتقالاب هيلع: لوئدملا نم ةيرقلا لآأساو لثم نأ رهظف »

 ..' نآرقلا ىف زاجملاب نيلئاقلا نييلوصالا روهمج دنع زاجملا نم سيل
 : لثم لمشي ال زاجملا دح نأ عم - نيينايبلا ىنعي مهريغ ىرحاو
 .ضقتلا زازحم نم هنأي لكاقلا دنع هيف ةيرقلأ نال « ةيرقلا لأساو »

 ليبق نم مهدنع زاجملا اهءاجن امئاو « ىقيقحلا اهانعم ىف ةلمعتسم
 نأو « ىضتقم فوذحملا نأ انمدق كقو ٠ بارعالا رييغتل ىدؤملا صقنلا

 .ةثللا ٍبيلاسا نم فذح اذا فاضملا بارعا هيلا فاشملا بارعا

 | ٠ (15) « ةيبرعلا

 : مالكلا اذه هقن

 .نع مهثيدح دنع مهدجي نييلوصالا عيمج بتك ىلا عجري نم نا
 .لأاساو » : هلوقب صقنلا زاجمل نولثمي ام لوا نولثمي زاجملا ماسقا
 .٠ 0( دحأ مهنم ذشي داكي الو )0 ةيرقلا

 زاجملا نم ةيآلا هذه جارخاب نييلوصالا خيشلا مازلا ةلواحمف
 ٠ تحب ىلدج اهقيرط

 نم ةدحاو نييلوصالا دنع ءاضتقالا .ةلالد نأ كلذ ىلا فاضي
 مهنيب نم دجو ناف ٠ امامت هيلع قبطني زاجملا طباضو ٠ زاجملا تالالد
 ريثك اهتبثي ىتلا ةقيقدلا ريغ تاروصتلا رثكا امف كلذ فالخ ىري نم
 تاقيقحت وه طلخلا اذه نم مصاعلاو « زاجملا ثحب ىف نييلوصالا نم
 .نييلوصالا تاروصت نم اريثك اححص دقو « هيسلاو دعسلاك نييغالبلا

 .لصوتيل ىقيقحلا اهانعم ىف ةلمعتسم ةيرقلا نا : خيشلا لوق اما

 )١9( "ج4 : قباسلا ردصملا .٠

 )٠٠( الثم رلخنأ ٠ رارسألا فشك  جاهنملا - ىقصتسملا ٠



 هم ٠١151

 ةيرثلا نال ٠ هودرم  كلذك اذهف اهنع زاجملا ىفت ىلا لوقلا اذهيب

 اهجرخي ال اذهو « العف ىقيقحلا اهلولدم ىلع ةيقاب اهنا : لوألا
 - دانسالاو بسنلا ىف عقاو ىلقع زاجم اهيف ىذلا نال ؛ زاجملا نم.
 ناك كلذلو ةيوخللا اهتالولدم نع ظافلالا هيف جرخت مل ىلقعلا زاجملاو

 . ايلقع هيف زوجتلا

 نوكيو لاسي نمب تهبشف ىوغللا لولدملا نع اهجارخا : ىناثلا
 ريغ ىهف نيريدقتلا الك ىلعو ( ةيانكلاب ةراعتسا ) ايوغل اهيف زوجتلا
 "ع ىقيقحلا اهتعم ىق اهلامعتساب انلق عاوس زاجملا ةركاد نع ةجراخ

 ٠ رفملا نيأف هنع اهجورخ ول

 نال قيقدب سيلف » بارعالا رييغت نم زاجملا اهءاج : هلوق امأ
 «ةلوثمم» هعم ةيرقلا تحبصأف ىتعملا رييغت هيلع بترت بارعالا رييغت

 ٠ ىه ال اهلها وه اهيارعا ريغي مل ول امي لوكئسملا ناكو

 و9 2 كا ال 2 و5 ليغف اهل ناكو © هيوديس دهع دنم تكاورلا رت تتفل ةيآلا- هذه

 ةسمخ دعب هللا همحر خيشلا نكلو ©« هروطتو زاجملا ةئشنت ىف ريبك
 +اهنل وا تاق ةىش اذهوز « كلقلا ةزينم نمي نأ ةيري اكرق ركف

 : لذلا حانج

 ىري ثيح نم رئاطلا حنجك حانج هل لذلا نأ ىلإ خيشلا بهذيو
 تاكحامم هذهو ٠ رئاطلل قاضملا حانجلاك ةقيقح لذلل فاضملا حانجلا نإ
 لكيهب سيلو « ةلوقعم ةروصو « دصقو ىنعم لذلاف ةيظفل
 زاجم ال ةقيقح لذلا حانج نا : لوقي نأ خيقلا ىرغا دقو « مسج الو.
 لكم « حانج ىذ ريغل حانجلا هيف فيضا ميركلا نآرقلا نم تايآ
 ضفخاو : ىلاعت هلوقو « كحانج كيلا ممضاو » : ىلاصت هلوق

 ٠ اهدعب امو ( 8 ) ردصلا سفن رظنا (1).



 ا

 دلقكم برعلا نع هتدرو لاوقأو ٠ » نينمؤملا نم كعبتا نك كخانجت
 : مهلوق

 حاسنجلا ضفخب ريهشلا تناو
 الدجا ههعفر ىف كتالف

 تسيلف ٠ ءايشأ هنع تباغو ائيش ٍظفح هللا همحر  خيشلاو
 .ديلاو بئاجلا ىلع بئاجلا ةلالدك « ديلاو بنجلا » ىلع حانجلا ةلالد

 ريغ » هيحانجب ريطي رئاط الو : ىلعت هلوق ىف حانجلاف ديلا ىلع
 ىلع ليلدلاو « « ٠٠١ كحاثج ضفخاو » : هناحبس هلوق ىف حانجلا

 ٠ عضاوم ىف ديلاو « عضاوم ىف حانجلا لمعتسي ميركلا نآرقلا نا كلذ
 .اهئال طبضضلا ةقد اهيف بولطم « ديلا » اهيفا لمعتسي ىتلا عضاوملاو
 ٠ ةيعرشلا ماكحالل دراوم

 اوصعطقاف : مكحملا ليزنتلا ىف ءاج. ةقرسسلا دح نايب ىفف

 ٠ امهيحانج لقي ملو « (58) امهيديل

 مكهوجو اولسغاف ٠. » : هيف ءاج ءوضولا ةيفيك نايب ىفو
 ٠ (؟8) « قفارملا ىلا مكيدياو

 ٠ (5) « هنم مكيديأو » : هيف ءاج مميتلا ةيفيك نايب ىفو

 . ("860) « مكيديأو مكهوجوب اوحسماف » : اضيأ هيف ماجو

 .مهيديأ عطقت وأ » : لوقي ضرالا ىف نيدسفملا دح نايب ىفو

 ش ٠ (75) « فالخ نم مهلجراو

 ءا( مه ) ةدكاملا ٠٠)"

 . « : ةدكاملا (")

 4 : ةدكاملا ("5)

 ٠ءا١٠13ا : ءاستلا (0)

 . “+ : ةدكاملا (*5)
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 : هيف ءاج مهنع ىذالا فكب نينمؤملا ىلع لضفتلا نايب ىفو
 ٠ (9/) « مكنع مهيديأ فكف مهيديأ مكيلا اوطسبي نأ موق مه ذا »

 نأ ىلع كلذ لدف ٠ مهتحئجا الو مكتحنجا : كلذ لك ىف لقي مل
 فطاوعلا ةراثا عضاوم ىف حانجلاب ديلا هبشت امئاو ٠ ادي سيل حانجلا

 ةلالد ىناثلا ىفو ٠ ةصعنقم ةيملع ةلالد ىلوالا ىق ىهف ٠ هرمأ امك
 ٠. ةعتمم ةيبدأ

 .مهمالك ىف تازاجملا رثكأ ام برعلاف ٠ برعلا نع كلذ دورو امأ
 لقح الو .٠ ةقحاللا روصعلا ىف رثأ هل دجوامل مهذع زاجملا درو الولو

 ٠ ميركلا نآرقلا هب

 : ةيانكلا ىلا عوجرلا

 نع لدعف هيلا بهذ ام فعضب سحل دق هللا همحر خيشلاب ائناكو
 : لاقف ةيانكلا ىلا ةصلاخلا ةقيقحلا

 حاتج امهل ضفخاو » : ىلاعت هلوق ىف حانجلا نا : باوجلاو »

 دي ىلع قلطي حانجلا نال ؛ هتقيقح ىف لمعتسم انه حانجلا نأ « لذلا

 !!؟ هطباو هدضعو ناسنالا

 عفري شطبلا ديرم نال ٠.٠ ىقيقحلا هانعم ىف لمعتسم ضفخلاو

 ضقخب رمآلاف ٠ هيحانج ضفخي عضاوتلاو لذلا رهظمو هيحانج
 ٠٠ « )84"( ٠ بئاجلا نيل نع ةيانك نيدلاولل حانجلا

 : بدقعت

 ىلع رجح هيف انه  ضفخلاو حانجلا ةقيقح ىلا باهذلا نا
 « نيحانجلا ضفاخ « دلولا » نوكي دقف ٠ لالظلا قراولا ةيآلا ىنعم

 ٠01١1 : ةدئاملا (”0)

 ' ٠ 54 : زاجملا زاوج عنم (58)



 -لععع سر

 - نوكي الو جل ٠ هيدلاود ىذأ مهقحلاو « افنع سانلا دشا نم اذه عم وهو

 اذه ٠ 0 اذا الا 0 | راي » 00 ديا اذه ىلع

 نوكي كذ « فنعلاو ةدشلإ هنم مزلي ال نيحانجلا عمر ناف كلذكو

 ٠ ةوكلاو لوحلا نادقفو مالستسالا ىلع اليلد

 ةرئاطلا ةلاحب ليثمتلا ىلع مالكلا انلعح اذا درت ال ريذاحملا هذهو

 هيحانج ضفخ !ذا هيديرم نم برقلاو عفنلا نم نوكي ام برقا نوكي هناف
 دورشلا وح كلذف ارثاط نوكي نيحو « ضرألا ىلع طبهو ناريطلا كرذو

 ْ ؟ ٠ هنيعب قوقعلاو

 امهلولشم وأ نيديلا عطقأ دلو ىف هللا همحر خيشلا ىار امو

 هل ناحاتج الوأ نادي ال ثيح هيدلاو ربي نأ هيلع ليحتسم اذه

 . ؟ امهضخخي

 نأ هللا همحر خيشلا ىسنا « هلك اذه نع فرطلا انضم اذاو

 « ةملاخ ةقيقح ىه تسيلف ٠ زاجمو ةقيقح ايناج اهيف ةيانكلا

 #تقلاحم ال - لكاق نآرقلا ىف اهدورو زاوجب لثاقلاف ٠ اصلاخ ازاجم الو

 زاجم عوقوب لاق نم عم ىوتسي وهو « نآرقلا ىف زاجم فصن عوقوب
 ٠ ىرخأ ةرم رفللا نيأف ٠ لماك

 !؟ ايمجعأ سيل زاجملا

 سيل هنآ ازاجم هريغ هيسي ام ىلع خيشلا ددر ةريثك عضاوم ىف

 ٠ (؟9) ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ نم بولسا وه لب « زاجمب

 زاجملاب نولئاقلا ناك ول عازنلا ىف اديفم نوكي ناك كولسلا اذهو
 ليصأ .ىبرع زاجملاو امأ ٠١ ىيرعب سيلو ىمجعا زاجملا نا نولوقي
 ٠ ةيبرعلا ةغللا نم ىوقأ زاجملاب اهتلص ةتل تفرع امو

 525 ب 34 75 "860 1 : هتلأسر رظنا ("ة)
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 لك ىفني نئهو « هنلأ همحر خيشلا نيب قرف نم دبال ناك ناو
 ةفغللا بيلاسأ نم بولسأ اهنأ اهيلع قلطي نأب ىفتكيو زاجملا بيلاسا
 هيلع قلطي«ةغللا بيلاسأ نم بولسأ»وه هيلع قلطي ىذلا٠امن١٠ ةيبرعلا

 ىمسملا دوجوب فارتعالا عم ةيمستلا ىف فالتخالاو « زاجم » هنأ هريغ

 ٠ هتحت لكاط ال

 زاجملل مهتيمست نال ٠ اطبضو ةقد هنم رثكأ خيشلا موصخ نأ ديب
 هل خيشلا ةيمبت ام! ٠ قكاقحلا نم هاوس امع حضاو زييمت اهيف ازاجم
 ىلع قلطي امك قكئاقحلا ىلع قلطي اذهف « ةغللا بيلابأ نم بولسأ »

 ٠ هيومتو طلخ اذه ىفو ٠٠ تازاجملا

 نأب ىفتكيو « مهنم لوآلا ىمسي نأ ةيرذ هللا هقزر لجرل زوجيا
 نع هزيمي مسا هل نوكي نا نود « نالف دلو » هنأب نيقابلا نم لك ىعدي
 !؟. هكاقشا

 اذه لامتق « مدقتن امم رطخأ وه ام ىلا لقتنن هلك اذه دعبو

 اهالج امك اثيدح زاجملا ىركنم فقاوم ةقيقح ىلجيس ىذلا لاؤسلا
 ٠ لاؤسلا وه اذهو .٠ اميدق

 ؟ زاجملا نم خيشلا ملس له ٠+٠ نكلو

 نسما هما نماهكاو ع ازاجلا ىف: نطيشتلا ةيفلا يحد انقرع
 خيشللو كلذك ةغلل' ىهو لب « هدحو نآرقلا ىف ال ٠ هل اراكنا رصعلا
 اهزربا نمو ءارقلا ىديا نيب ىهو هتوم لبق اهعضو ةيملع لامعا
 ةعيس بتك ىذلا ٠ نآرقلاب نآرقلا حاضيا ىف نايبلا ءاوقأ - قبس امك -
 ٠ ةرشعلا ىلا هذيمالت دحأ هلمكاو ٠ ىلوآلا هئازجا

 هبهذم قباطف همالك رح ىف زاجملا نم خيشلا ملس  ىرت اي لهف

 لجرلا نوكيف « مدقت ىذلا ىرظنلا ىلدجلا هبهذم ىكولسلا ىلمعلا

 ؟ راكنالا ىف هبهذمب ايفو

 ( ١ ج زاجملا - 56 )



 د ٠١1885

 مأمالا لثم ناكف همالك رح ىف زاجملاب لوقلا نم ملسي مل هنأ ما
 : نابهذم هل ميقلا نبا مامالاو ةيميت دك نبا

 ٠ زاجملا هيف ركنا ىرظن ىلدج : امهدحا
 1 هى

 ؟ زجملا نم ائيث هيف سرام ىلمع ىكولس : امهيناثو

 نيبهذملا سفن هل نيمامالا لثم هللا همحر خيشلا نأ عقاولا

 .٠ دحاو قراف عم « امهل نيذللا

 ٠ ةلدالا نم نيعونب نيمامالا ىبهذمى دع انللدتسا دقف

 ٠ ةيزاجملا تاليوأتلا : امهدحآأ 6

 مهمالك رح ىف هاثعمو هظفني احيرص زاجملا دورو : امهيناثو ه

 زاجملا نع هيف ثدحت نايبلا ملع ىف افلؤم هعضوب ميقلا نيا داز ناو

 ٠ الوطم اثيدح

 ىكوللا هبهذم ىلع انليلدف هللا همحر ىطيقنشلا خيشلا اما
 دقف همالك رح ىف ةيزاجملا تاليوأتلا ةرثك وه دحاو عون ىلمعلا
 نم ريثكلاب انرفظو « ةرشعلا هئازجأ ىف نايبلا ءاوضا : هباتك انارق
 امب الا ديشتسن نل اذث' ديب همالك رح ىف ةدراولا ةيزاجملا تاليواتلا
 هذيملت هلمكأ ام امأ ٠ هسفنب اهبتك ىتلا ىلوألا ةعبسلا ءازجالا ىف درو
 لمع لجرلا لمحت ال ىتح « هيلع دمتعن نلف ملاس دمحم ةيطع حيشلا

 ٠ ناقتاو ةقد لكب هخيش بهذم ىخوت دق ذيملتلا ناك ناو هريغ

 ةيزاسجحملا نونفلا تحدد جردتي ام هللا همحر هتاليوأت نم درونو

 : ةيتألا

 ىراعتسالا ىوغللا زاجملا  لسرملا ىوغللا زاجملا  ىلقعلا زاجملا
 ٠ قيفوتلا هللا نمو



 ل ٠١9 ب

 : ىلقعلا زاحلا

 زاجملا روص نم ىع ىتلا ةيزاجملا هتاليوأات نم اناقلي ام لوا
 توملا كلم ىلا هداتساو « ةرم هللا ىلا ىفوتلا دانسأ ههيجوت ىلقعلا
 فرصتلا عم فرحلاب هيف هصتو ٠ ةرم ةكئالملا ىلا هدانسا مث 2 ةرم

 مهافوتت » : ىلاعت هلوق ىغ ةككالملل ىفوتل! ذلعو لج انه دنسا »

 كلم مكافوتي لق » : هلوق ىف توملا كلمل ةدجسلا ىف هدنساو « ةكئالملا

 ىفوتي هللا » : هلوق ىف العو لج هسفن ىلا رمزلا ىف هدنساو « تثوملا

 ةروكذملا تايآلا نيب ةضراعم ال هنأ ٠٠ انيب دقو « اهتوم نيح سفنالا

 هدنسأو ٠٠ ىلاعت هتكيشمب الا دحأ تومي ال هنال ؛ هسفتل ىفوتلا هدانساف

 نال ؛ ةكئالمللا ىلا هدنساو حاورالا ضبقب رومأملا وه هنال ؛ توملا كلل

 )1١( «٠ « ةكثالملا نم اناوعأ توملا كلل

 هع وم
 ٠ ابيقحت

 نوررقي نيح نوينايبل! هلوقي ىذلا لوقلا سفن وهو « هلوق اذه

 ىوس مهنيبو هنيب قرف نم ةمث سيلو ٠ ايلقع !زاجم تايآلا هذه ىف نا

 نع تكسي دهو ىمكحلا وأ ىلقعلا زاجملا مسا اذه ىلع نوقلطي مهنا

 .٠ ةيمستلا

 : ةرصيم راهنلا ةيآ انلعجو

 لاق » : فرحلاب لاق ةيآلا هذهل فلسلا ريسفت خيشلا درو؛ نا دعب

 « مئاص هراهن : مهلوق لبق نم ريسفتلا اذه : )4١( هنع هللا افع هديقم

 : هنمو ٠ مئاق هليلو

 )٠:( ناييلا ءاوضا : " / 5519 ٠

 ) )41همفن خيشلا اهب دضقي ةرابعلا هذه ٠ ثيدح لك لبق اريثك اهرركيو
 فلسلا لاوقأ ىلا هقيضيو وه هدروب ٠



 خماس ١٠١ -

 ىرسصلا ىف ناليغ مأ اي انتمل دقل

 (1؟) مئانب ىطملا ليلامو ٠ تمئر

 : بيقعت

 ءاملع اهب لثمي ىتلإ اهتيعب ىه ىه اهركذ ىتلا ةلخمألا هذه
 نوددري لئاوالا داورلا قفط دقو ٠ ىلقعلا زاجملل نولخمي اميف نايبلا

 ىف عانتالا نم اهنا ىلع ةغالبلا مولع دعاوق ءاسرا لبق لثملا هذه

 : هصن ام ةيآلا هذه ريمفت ىف هلل! همحر لاق

 لعاقلا مسأ ةداراو لوعمملا مسا قالطا نم وه ءاملعلا ضعب لاق »

 « قفاد ءام نم » : ىلاعت هلوقك همكع عقي دقو ٠ ارتأس اباجح ىا'

 لعافلا مسا نم لك قالطاف ةيضرم ىأ « ةيضار ةشيع » ٠ قوقدم ىأ
 ٠ ةيبرعل' ةغللا بيلا سا نم بوئسا رخآلا ةداراو « لوعفملا مساو

 .٠. « )8:( .٠ ايلفع اراجم : قالطالا كلذ لثم نومسي نوينايبلاو

 : مالكلا اذه عم ةفدو

 ىف ىزاجملا ليواتلا نع نغتسي مل هللا همحر خيشلا اذ وه اه
 ةيزاجم تاليواأت ةثالث رقأف ٠ ةميركلا ةيألا هذه نم دارملا نع فشكلا

 : نآرقلا ىف

 ىنعمعب ةيضارو « قوفدم ىنعمب قفادو « رتاس ىتعمب روتسم
 ةيضرم .٠

 (٠ 5-57 ) نايبلا ءاوضأ (4؟)
 .امهقك  ؟ : نايبلا ءاوضا (:ع)



 ل

 هنكلو نوينايبلا هيمسي مب امامت كردي وهو ليوأتلا اذه ىضترا
 عنمت ال ةيمستلا هذعو ةيبرعلا ةغللا بيلاسا نم ابولسأ هتيمست ىلا أجل
 رافظنلا دنع مولعمو ٠ ىلقعلا زاجملا ىهو « طبضأو اهنم قدا ةيمست
 . زا جلاب رقم نذا خيشلاف + .لوصحم هلأ سيل ىظفا فالخ اذه نا
 هنع ىفني نأ ةقباملا هتلمر ىف دهتجا ىذلا ميظعلا نآرقلا ىف ؟ ميفو
 :٠ ةيممتلا كرت عطتسي ملف زاجملا

 : تبرو تزتدا

 فشكلل حضاولا ىزاجملا ليوأتلاب خيشلا نيعتسي ةيآلا هذه ىفو
 : لوقيف « اهيف ضرآلا ىلا دنسملا زازتهالا ىنعم نع

 اهيف اتبات تايتنلا ناك الو ٠ تابنلاب تكرحت ىا : تزتها »
 اذهب اهيلع قلطأف ٠ اهزازتحا هتأك هزارتها ناك « اهب الصتمو

 ٠(91)«فورعم ىيرع بولمأ اذهو ٠ تابنلاب تزتها اهنأ « رايتعالا

 -_ مالكلا اذه عم ةفقو

 - بوقعي سفن ىف ةجاحل  حيفشلا هيمسي ىذلا ليوأتلا اذه
 ازاجم نايبلا ءاملع ةيمسي « ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ نم اقورعم ابولسا
 اهيلا دن سأف هلحمو زازتهالا ناكم ضرالا نال « ةيناكملا هتقالع ايلقع

 هؤام راج ىا : راج رمذ : مهلوق هنازو « زازتهالا ةلعاف ىه اهنأكو
 ٠ اهيف اهتاين زتها : هليوأت ىلع ةيآلا ةقيقحو ٠ هيف

 زاحلاف ٠ رقي مل م' ٠ ةيزاجملا ةيمستلاب خيشلا رقا ءاوسو

 ةيآلا ىف درون هليوات بسح ىلع زاجملاب هل انمازلا عم نحنو

 زاجملا ىفن ىف هبهذم ىلع ىدجأ ناكل هلاق ناك ولو « وه هلقي مل ام

 ٠ اهنيعب ةيآلا هذه ىف

 .٠ ملا ه6 : نايبلا ءاوخا (:؛)



 ازا جم ال ةقيقح ضرالل ادنسم زازتهالا نوكي نأ عنام الف

 اهتارذ زتهت « رطملا قيرط نع ةصاخيو « ءاملا اهيف لزني نيح اهنال
 امهرمغ اذا كلذكو ٠ درجملا رظنلا نع باغ ناو ايقيقح ازازتها

 ٠ اهب ءاملا طالتخاب اهمجح ىف دادزتو كرحتت ضرألا نال ؛ احيس ءاملا
 ٠ اهيف ناتيوغل ناتقيقح «تيرو تزته!» ىف ةدايزلاو زازتهالا نم لكف
 نكلو باوصلا نيع هنال ال ! خيشلا هلاق امب كسمتن انئاف اذه عمو

 ٠ هنع ءانقتمالا عطتسي غل ىذلا ىزاجملا ليواتلاب همازل ال

 ::لحسزلا زابيخملا

 ترثك لسرملا زاجملا روص تحت ةجردتملا ةيزاجملا تاليوأتلا دورو
 نم زاجملل ام اهل خيشلا ليوأت كيريو ٠ ةضيفتسم ةرثك ءاوضالا ىف
 + ةضاخب ىئارقلا .نايبلا- ىقو < ةماع برعلا ها نق ناشلا ليلخ رود
 « ميظعلا نآرقلا نم ريبك طسق ماهفالا ىلع قلغتس ال زاجملا الول هنأو
 لاوقأ نم ةددعتم جذامن ىتأي اميفو ٠ ماكحالا تالاجم ىف ةصاخبو
 ٠ ةعساو ةمحر هللا همحر اهيف خيشلا

 : مهلاوما ىماتيلا اوتآو

 اوناك ىتلا مهلاوما مهئاطعاب ىماتيلا ءايصوال هللا نم باطخ اذه
 فصو قيقحتب ءايصوأ اوراص امنا ءايصوالاو ٠ اهتياعر ىلع نوموقي
 لاز اذاف ٠ متيلا مادام ةياصولا رمتستو ٠ هيلع ءايصوا مه نميف متيلا
 ٠ تلاز متيلا

 اقلطم ارمأ ءايصوالا ترمأ ثيح لاكشا ةيآلا هذه ىف ناك كلذل
 ةمكحل فاثم  رهاظلا بسحب  !ذهو ٠ مهلاوما ىماتيلا اوتؤي نأ
 ٠ ىماتيل! لام ىلع ىصو بصن نم عيرشتلا

 ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا رمأ » : هللا همحر خيشلا لوقي' كلذل

 ؛ كلذ ىف اطرش انه طرتشي ملو « مهلاوم؛ ىماتيلا ءاتياب ةميركلا
 : نيطرشب طورشم ءاتيالا اذه نأ اذه ثحعب نيب هذكلو



 س1١ ل

 ىف كلذو ٠ مهنم دشرلا سانيا : ىناثلاو ٠ ىماتيلا غولب : لوألا

 مُهَقم متسنا ناف حاكنلا اوعلب اذا ىتح ىماتيلا اولتباو » : ىلاعت هلوق

 ىع امنا نيعضوملا ىف ىماتي مهتيمستو « مهلاومأ مهيلا اوعفداف ادشر

 دعب متي ال ذا ٠ غوفبلا لبق هب نيفصتم اوناك ىذلا مهمتي رابتعاب
 ٠ (10) « اعامجا غولبلا

 : مالكلا اذه عم ةفقو

 دنع لسرم زاجم ىه « اميتي غولبلا دعب امتيب ناك نم ةيمست
 هل نييلوصالا دنع قئطم زاجمو ٠ ناك ام رابتعا هتقالع نايبلا ءاملع

 ملاعو ىلوصالا لوقي فارتعا هنايب ىف خيشلا هلاق امو « ةقالعلا سفن

 ٠ ىمسي ال خيشلا نكلو ازاجم هنايمسيو « نايبلا

 مهيتؤن فيك : لوح لصاحلا لاكشالا ىزاجملا ليواتلا عقر دقو

 هذه ىف مه اوسيل : لاقو زاجملا ءاجف ٠ ىماتي نولزي ام مهو مهلاوم'

 ٠ متيلأاب مهدهعب رقل - كلذك ومس ناوىماتي ةلاحلا

 انه  مهامس نآرقلا نا وهو « رخآ اينايب ارس اذه ىلا فيضنو

 مهيلا اونمحيل مهل ءابصوالا بولقل اقيقرت متيلا اوقراف دقو ىماتي
 ٠ ناسحالا ىضتقي فصو متيلا نال ؛ ائيش مهوملظي الف

 اولتباو » : ىلاعت هلوق دع نيح باوصلا خيشلا بئاج دقو « اذه

 موق ٠ امهنيب ريبك قرفلاو « ىماتيلا اوتآو » : هلوق ريظن « ىماكتيلا

 ىماتي « ىماتيلا اوتآو » ىفو ٠ ةقيقح ىماتي' « ىماتيلا اوطبأو » ىف

 .٠ ازامجم

 : هقعلا ىف زاجم حاكنلا

 ءاهقفلاو ءاملعلا نيب فالخلا خيشلا ةياكح لسرملا زاجملا روص نم

 * 5١-- "١" : نايبلا ءاوضا (؛ه)



 هس ١ "الا

 ىف زاجم دقعلا ىف ةقيقح وه له « حاكنلا » ظفل ىف نييلوصالاو

 ؟ (45) دقعلا ىف زاجم ءطولأ ىف ةقيقح مأ ؟٠ ءطولا

 «بيسلا ىق ببسملا لامعتسا نم لسرم زاجم وهف لوألا ناك ناف

 قايسم ىف هانعمو هظفلب خيشلا مالك ىف دراو انه زاجملاف لك ىلعو
 ٠ راكنالل ةحكار ةيآ هنم متشت الو زاجملل هرارقاب رعشي

 : ءاكرش هل العج

 اميف ءاكرش هل'العج احئاص امهاتآ املف » : : ىلاعت هلوقف ىف

 نآرقلا دهيشي نيهجو ةميركلا ةيآلا ىف نإ خيشلا ركذ « ٠ امهاتآ

 عازف ىتدا الب. ىزاجم هجو هل دهشي نآرقلا نا : لاق ىذلا هجولاو

 : خيشلا لوقي هيفو

 رفك احئاص ءاوحو مدآ ىتأآ امل هنأ ةيآلا ىتعم نأ : ىناثلا هجولا

 ءاوحو مدآ ىلا ةيرذلا لعف ددسأو ٠ امهتيرذن م ريثك كلذ دعب هب

 « مكانروص مث مكانقلخ دقلو » : ىلاعت لاق امك « امهتيرذل لصا امهنال
 انلق .مُك » : هدعب هئوق ليلدب -' مهلصا هنال ؛ مدآ مكيبال انريوصتب ىا
 : هدحي لاق ىلاعت هنأ ريخالا هجولا اذهل لديو « مدآل اودجسسا ةككالملل

 « نوقلخي مهو اكيش قلخي الام نوكرشيا ٠ نوكرشي امع هللا ىلاعتف »
 مدآ لل مدآ ىثب نم نوكرشملا دارملا نأ ىف حيرص ىنآرق صن اذهو

 : هيجوتلا اذه عم ةفقو

 ىلوآلا ةيآلا ىلا, رظنلايف ٠ زاجملا نم نيعونل لمتحم ليوأتلا اذه

 21١ 86" ٠ : ءاوضالا رظنا (ءه)

 ٠ "851 0 : ردصملا سفن (2!)

 . م6412 : نايبلا ءاوضا (:4)



 هس 1١ "اب

 ىلقع زاجم وهف ٠ ءاوحو معآ ىلأ مدآ ةيرذ لعف اهيف دنسأ دك ثيح

 ٠ بلي 8 ىلا د'اتررخلا نم

 انذلق مث مكانروص مث مكانقلخ دقلو » : ةيئناغلا ةيآلا ىف امأو
 دلاوت ىف ببس مدآ نال ؛ لسرم زاجم وهف « مدآل اودجسا : ةكئالملل

 ٠ نيبطاخملا ةينب

 ىلع ميركلا نآرقلا'تايآ لمحي ام اريثك خيشلا نا دهاشلا نطومو
 ىلدجلا هبهثمف اذه عمو ٠ ليمجلا نسحلا حضاولا ىزاجملا ليوأتلا
 اوعيطتسي مل هيركنم نأ ةلاصأ زاجملا ىفكو ٠ هانقرع دق زاجملا راكنا ىف
 ٠ ناكمب حوضولا نم اذهو ٠ هنع ءانغتسالا

 كقلخ ىذلاب ترفكأ » : ىلاعت هئثوقل هليوأت لسرملا زاجملا نمو

 : هيف لاق ثيح « ٠٠ بارت نم

 نم هلصلن وه ىذلا مدآ قلخ ىا بارت نم هقلخ ىنعم » .

 . (4:9) )"ل بارتلا

 وه بطاخملا سيلف « حضاو ليوأت اذه ىف ىزاجملا ىنعملاو
 ٠ هيبسو هلصأ لب , دارملا

 : ركنلا مكيدان ىف نوتاتو

 ىلع .ناقلطي ىدنلاو ىهاتلاف » : ىدانلا ىنعم ىف خيشلا لاق

 موقلا ىلع.قلطي سنجملا كلذكو « هيف نيسلاجلا موقلا ىلعو ٠ سلجملا
 قدزرفلا لوق ناكملا ىلع ىدتلا قالطا نمو ٠ هيف نيسلاجلا

 اتيدن ىف مئاق انم ماق امو

 ٍفردعأ ىه ىنتلاب الا قطنيف

 ٠١95 ٠ ع : ردصملا سفن (؛ؤ)



 همه 1١8

 هلوق موقلا نئلع هقالطا نمو « ايدن نسحاو 2: ىلاعت هلوقو

 هيق نيسلاجلا موقلا ىلع سلجملا قالطا نمو « هيدان عديلف » : ىلاعت

 : ةمرلا ىذ لوق

 ةلذآ لابسلا بهص سلجم مهل

 )5١0( اهديبعو اهرارحا ةيساوس

 : مالكلا اذه عم ةفقو

 وه نم ىلع هقالطاو ٠ ةقيقح ناكملا ىلع ىدنلاو ىدانلا قالطا
 ٠ ةيناكملا وأ ةرواجملا ةقالعب زاجم هيف لاح

 لص#ا ىف ناكم مسا هنال ةقيقح ناكملا ىلع سلجملا قالطاو
 هذه لكو ٠ زاجمف هيف نيسلاجلا موقلا ىلع هقالطا امأ « عضولا

 : لسرملا زاجملل ىرخأ روص

 هئازجا ىف باتكلا ايانث ىف ةثوثبم ةريثك ىرخآ روم تيقبو
 جورخو . داعيالاو خيبوتلاو راكنالا ىلا ماهفتسالا جورخ اهتمو ةرشعلا

 انرثآ « ةيزاجملا ىناعملا نم امهريغو زيجعتلاو ديدهتلل ىهنلاو رمآلا

 : خيبوتلل ربخلا جورخ

 هتدكافو ربخلا نومضمب بطاخملا مالعال ةغللا ىق عوضوم ربخلا
 زاجملا نم نايبلا عاملع دنع دودعم نيذه نع هجورخو هتدكاق مرالب وأ

 لسرلا )0١( ٠

 فقوتيو ىزاجملا ليواتلا ىف موقلا عباتي هب اندهعك  فلؤملاو
 ىلع هلمحي « كادي تمدق امب كلذ » : ىلاعت هلوق ىف هارتف ةيممتلا نع

 .٠ هم 5 : ءاوضالا (ه.0)



 هس ا898١ ب

 ريثك كلذ لاثمأو ٠٠ عيرقتو خيبوت هنا ىفخي ال » : لوقيف خيبوتلا

 تايألاو ٠٠١ « ميركلا زيزعلا تن' كنا : قذ » ىلاعت هلوقك « نآرقلا ىف

 . (08) « ادج ريثك كلذ لثمب

 ٠ ةغللا بيلاسأ نم ايولسأ تاجورخلا هذه لثم ىمسي خيشلاو

 دوجو ىلع قافتالا دعب ةيممتلا ىف فالتخالاو ازاجم اهيمسي هريغو
 ٠ ريسي هرمأ ىمسملا

 :رمألا جورسخ

 ىرخأ ناعم ىلا بئطلا درجم نع رمألا جورخ نع حيشلا ثدحتو

 : كلذ نمو ٠ هريسفت نم ةريثك عضاوم ىف

 رمآلا ةخيصف : لاق « عطقيل مث. ٠ . ددميلف » : ىلاعت هلوق ىف هلوق
 ٠ (08) زيجعتلنل « عطقيل مك » هلوق ىف مث « ددمعلف » هلوقك ىف -11

 : ماهفتسالا جورسخ

 : ثعيلا ىركنم نع ةياكح ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالا لمح

 : لاقف راكنالا ىلع « نوقوعبمل انثأ اماظعو ايارت انكو ائتماذكا )

 ىف ماهفتسالاو « ةريثك ثحبلل مهراكتنا ىف اذه لثمي تايألاو »

 .٠ (04) « ثعبلل مهنم راكنا « ائنكأ : هلوق

 ةجردتملا ةيزاجملا تاليوأتلا نس رايتخا ريغب ةراتخم لثم هذه

 خيشلا نأ ىلع لالدتسالا اهي اتدرأ لسرملا زاجملاو ىلقعلا زاجملا تحت

 اذهو ٠ هعفرأو مالكلا سدق“ هللا مالك ريسقتل ىدصتي وهو زاجملا نم

 ا ةريخ نم ربخملا ديري ام : ثحب رظنا (هح)

 ٠ 54 -06 : ناييبلاع اوبكأ (ة؟)

 5١0 .٠ 0 : ردصملا سقن (5:7)



 هس #12 1١

 هيلع موقي ال ىذلا مكحتملا نم برض هراكنا نأو زاجملا ةلاصأ ىلع لدي
 . ليلد هبش الو 0 ليلد

 : راعتسمالا

 ةيصضفلا خيشلا تاليوأت رثكا امف ىراعتسالا ىوفللا زاجملا اما
 .٠ مسالاب حيرصتلا نم وه ظفحت 3 ناو هيلا

 : زاجيا لكب اهضرعن اهتم جذامن ىلي اعيفو

 : فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقاذأف

 عون ىف نيينايبلا هنع رضظتلا تاهجو فالتخا فلؤملا ضرع
 وهو ٠ رارسالاو تالالدلا قكاقد نم هب نرق امو ةيآلا هذه ىف زاجملا
 ىلع ءانب زاجم ةيآلا ىف نوكي نا ضفرلا لك ضفري همالك ةلعج ىف
 نآرقلا ىف زاجملا زاوج عنم نم ىرظنلا ىلدجلإ! هيهذم ىف هررق ام
 : هلوق وه انه عنملا ىف همالك ةصالخو

 هذه ىف تاراعتسالا نم نوينايبلا هركذي ام ىلا ةجاح الف »

 لزنملا ىف زاجملا زاوج عتم : انتلامر ىف انحضوا دقو ةميركلا ةيآلا
 ٠.. ازاجم نآرقلا ىف نإ لوقي نأ دحأل زوجي ال هنأ « زاجعالاو ديعتلل

 نم بولس( هنأ ازاجم نوبتايبلا هيمسي ام نإ انيبو هتلداب كلذ انحضواو
 ٠ (00) ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ

 ىف خيشلا لاق اذام نكلو ٠ ءاش ام خيشلا ضفريلف « انمح : تلق
 ةقيرط ركني وهو عاطتس# لهو - عكارلا ىتآرقلا ريبعتلا اذه هيجوت.
 ىف امك هيف .٠ هولاق الا امامت رياغم ليدبب وه ىتأي نأ نيينايبلل
 ؟ لامشلاب هدصي ام نميلاب ىقاتي خيشلا ما ؟ عانقاو عاتما  مهلوق

 . ) 0 -_م ( هعم رظناو ( ١ 06 ) ردصملا سفت (04)

 . اهدعب اعو ( الاله  ؟" ) نايبلا ءاوضا (560)



 د ١07 ل

 : ةيآلا ىف خيشاا لوق

 لبق نم ضفر دقو « ةميركلا ةيآلا رسفي وهو خيشلل نآلا عمسنلو
 : نايبلا ءاملع ةقيرط

 وهو « لاؤلا اذه نع باوجلاو (05) هنع هللا افع هديقم لاق

 راثآ نال ؛ فوخلاو عوجلا نم مهباصأ ام ىلع سابللا مسا قلطا هنأ

 ثيح نمو ٠ .سابللاك اهب طيحتو « مهئادبا ىلع رهظت فوخلاو عوجلا
 هيلع عقوأ فوخلاو عوجلا راثآ نع هب ربعملا سابللا كلذ مهنادجو
 .٠ (هإل) « ةقاذدالا

 : خيشلا ةسفقو

 نييغالب نم نيينايبلا مالك ىلا عجري نمو ٠ خيشلا مالك وه اذه
 فذحو هاده ىلع راسو عهمالك ذخإ خيشلا نأ دجي مهريغو نيرسفمو
 سيلو ٠ مهيهذم بهذي مل هنأ ىعدأ مث هقذح رضيو هركذ عفني ام هنم
 « هللا راج مامالا هبتك ام ىلا الثم عجراف ٠ هولوقي مل ديدج همالك ىف
 0 وه هلاق امو هالاق ام نيب نراقو (ه4م) زارطلا بحاص هيتك امو

 ضفر نيذلا نوينايبلا هلاق اممع العف حيشلا جرخب له : كسمفن لاسماو

 : هنم رف امب همزلن مث ٠٠ هيراجن

 ٠ نوينايبلا هيلع ام رياغ هنا انملسو  الدج  خيشلا انيراج اذاو
 - ضري مل ما ىضر ٠ ردي مل مأ ىرد زاجملاب لوقلاب هل مزلم همالك ناف

 تييش مهب ةطيحملا فوخلاو عوجلا راثآ ناب حرص دق همالك ىفف

 ىلع نكتلق : همفن خيشلا اهي دصقيو ةرابعلا هذه نأ لبق نم انركذ (053)

 .اهنم ركذ
 ٠مم ب م : نايبلا ءاوضأ (هال)

 . ( 7/١ ) ىولخلل زارطلاو ( 221/9 ) فاشكلا رظنأ (54)



 "خا 1١ -

 ىلع رهظت فوخلاو عوجلا راثآ نال » : ىه هترايبعو ٠ سايللاب
 ٠ زاجملا ىلع لمحلا ىف عطاق صن ىه « سابللاك اهب طيحتو « عهتادبأ
 ىوس انه . زاجملا نم ىقب ىذلا امف ٠ راذتعا ى؟ انه  هديفي نلو
 ْ ٠ ةيمستلا

 : مالكلا اذه يف ةراعتسالا عون

 عوجلا ىلع ةيترتملا راثآلا اهيف تهبش ةراعتسا ةيآلا ىف نأ عازن ال
 ىهو ٠ لك ىف ساسحالا ةدشو ةطاحالا عماجب « سابيللاب فوخلاو
 ةراعتسا ليبق نم ٠ سنجلا مسا ىف اهعوقول ةيلصأ ةيحيرصت ةراعتسا
 سوسحملا ةراعتسا وأ ٠ نييغالبلا ضعب ىري امك لوقعملل سوسحملا
 ةراعتسالا ىلع اهلمح زوجيو (05) مهنم ضعب ىأر ىلع سوسحملل
 ام اذهو ٠ ةروصب ةروصو ةئيهب ةئيه اهيف تهبش ىتلا ةيليثمتل
 . هيلا ليمأ

 : لعفلا نمز ىف ةراعتسالا

 ىف ةراعتسالا تحت جردنملا  هدنع  ىزاجملا ليوأتلا نمو
 « هولجعتمت الف هللا رمأ ىتأ » : ىلاعت هلوق ىف هلوق لعفلا نمز

 : هيف لاق دقف

 ةلزنم عوقولا قيقحتل اليزنت ىضاملا ةتبصبي ربعو »
 ءاملع ةعباتمب خيشلا مزلت اهرصق ىلع ةرابعلا هذه (10) « عوقولا

 ىف ةراعتسالا ةميسق ىهو لعفلا نمز ىف ةراعتسا اهلعج ىف نايبلا
 ٠ لعفلا ىنعم

 ليقتسملا عضوم ىضاملا عضو : ىزاجملا لصأآلا اذهبي هرارقا دعبو

 نآرقلا ىف عوقولا ريثك هنأ ىلع هين » عقاولا هلزنم عقوتملل اليزنت

 ةنجلا باحصأ ىدانو » : لثمو « روصلا ىف خفنو » : لثم « ميركلا

 « باتكلا عضوو « اهبر رونب ضرآلا تقرشاو » : لثمو « رانلا باحصأ

 : لاق مث « ٠٠. نييبنلاب ءىجو
 ٠ ىكاكسلا مامالل حاتفلا : رظتا (09)

 )7١( نايبلا ءاوضأ ) “-١٠5“" ( ٠



1٠١8 

 اهعوقو ققحت لزن لابقتسالا ىنعمب ةيضاملا لاعفالا هذه لكف »

 )5١( ٠ « عوقولا ةلزنم

 هللا همحر خيشناو « طبضلاب نويزاجملا هلوقي ام وه لوقلا اذهو

 ؟ حرتسيو حريف اهلقي مل ملف كلذ ملعي ناك

 : رهاظلا نع فرصلا بوجو

 ٠ ةيزاجم ةينمع لك ىف ةمهم ةوطخ هرهاظ نع ٍظفللا فرص

 ٠ هرهاظ نع ظقللا فرص عنمي زاجملا ىركنم ضعب جهلي ام اريثكو

 فرصلا ىف نوعقي مهانيثر صوصنلا سرد نم ائيسش !وسرام اذاف
 ٠ مهمادقأ صعخأ ىلإ مهسؤر نم ليوأاتلاو

 دنع تاليواتلاو فرصلا روص نم ريثك ىلع انفقو دق نحن أهو
 مهو « زاجملا عنم ىف ةصاخ تافنصم اوعضو نيذلا ةثالثلا باطقالا

 ٠ ىطيقنشلا نيمالا دمحم خيشلاو ٠ ميقلا نبا مامالاو « ةيميت نبا مامالا

 هاتركذ دق ةرعاظ نع ظفللا فرص طياوضي هيف حرص صن ميقلا نبالو

 ٠ لبق نم

 هناف تاليواتلاو تافورصلا ةمرامم دعبف ىطيقنشلا خيشلا أما

 ولا صوصن ىف ليوأتلاو فرصلل اطرش ميقلا نبا مامالا لثم عضي

 5 : لوقيف

 ليلدل الا بجاو ةيوغللا اهتالولدم ىلع ىحولا صوصن لمحو »
 ررقم وه مك اهنم ردابتملا اهرعهاظ نع اهفرص وأ اهصيصخت ىلع لدي

 (357) « لوصالا ىف

 : همالك رح ىف احيرص زاجملا دورو

 زاجملا ركذ بنجت ىف هيقباس نم ةطيح رثكا ىطيقنشلا خيشلا
 زفقي زاجملا ناف ةطيحنا كلت عمو ٠ همالك رح ىف هاتعمو هظفلي !احيرص

 +٠ ” 8١ه ل ”" : نايبلا ءاوضا رظتأ (11)



 هع 1656

 ٠ هنم هرك ىلع ةبوتكملا هتاملك نيب ائاكم هسفنل ذختيو انايحأ هنهذ نم

 هركذ قبس ام اهنمو .٠ تارم ءاوضالا هباتك ىف اذه درو دقو

 . (5) هسكع مأ ءطولا ىف زاجم دقعلا ىف وه ةقيقحا ماكنلا لوح

 ىنعمب ىتأي دق حمملا نا ررقي وهو « رخآ عضوم ىف هلوق اهنمو
 : لوقي مث ٠ لسغلا

 ىلع ظفللا لمح. نم الو « هييذنعم ىلع كرتشملا لمح نم سيلو 2

 ٠ « هزاجمو هتقيقح

 ٠ (355) لبق نم ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامالا

 ىطيقنشلا راتخملا دمحم نب نيمالا دمحم خيشلا نأ : لوقلا ةوفصو
 : نأيعذم زاجملا ىف هل ._ هلثأ همحر

 هراكناو زاجملا عنم ىلا هيف ىهتنا : ىرظن ىلدج بهذم

 ىار و' « زاجملا ىزوجم ىحنم هيف احن : ىكولس ىلمع بهذمو

 نوعلا هلأمنو .٠ ةساردلا ةده نم ىناثلا مسقلا نم اتغرف نأ هللا دمحتو

 (10) بيجم عيمس هنأ ٠ اهنم ريخالاو ثلاثلا مسقلا ىف قيفوتلاو

 "1*٠ با” : ردصملا سفن (59)

 ٠ ةساردلا هذه نم ( ٠١٠ا/ ) رظنا (5)

 ٠ نيمامالا نع مدقتملا انثيدح ىف الصفم اذه : رظنا (54)

 ةجحلا ىذ نم ؟5 نينثالا رصع ىئاثلا مسقلا نم هللا دمحي غارقلا ناك (10)

 ٠ ةنملاو دمحلا هللف ٠ 158486 ماع ربمتبس نم ؟ قفاوملا هه ماع



 هس 1١41

 زاجملا ىف ةمئألا لاوقأ نم

 « ناويحلا ريغ ىلا بسني لعف لكو « ايذك زاجملا ناك ولو »
 « لقبلا تبن : لوقن انال ؛ ادساف انمالك رثكأ ناك الطاب »

 صخرو ليجلا ماقأو ةرمثلا ثعنيأو « ةرحشلا تلاطو »

 «٠ رعسسلا

 ( ةبيتق نبا )

 « تاهج نم هيلا ةسام ةجاح نيدلا بلاطبو فيكف »

 « لخادم هب لهجلا بناج نم ناطيشللو + اهدع لوطي »

 مهيقليو « نورعشي ال مهو مهنيد قرسيف اهنم مهيتأي ةيفخ »

 « نودتهم مهنأ نونظي ثيح نم ةلالمخلا ىف

 ( ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالل )

 « ديكوتلا نم هولخ بجول زاجملا نم نآرقلا ولخ بجو ول »

 « زاجملا طقس ولو ٠ هريغو صصقلا ةينثتو « فذحلاو »

 « نسحلا رطش طقس نآرقلا نم »

 ( ىشكرزلا نيدلا ردي مامالا )

 ( ؟ جازاجملا-51)





 ثلاثلامسقلا
 خاتما





- 

 دلعي صك

 لكي اندصرو ٠ ةيضقلا روذج ضرع نم انغرف دق ءالوأ نحن اه
 هعنم ةلداو « ميركلا نآرقلا ىفو « ةغللا ىف زاجملا زيوجت ةلدا ةناما
 ىتح ادب ذنم اهلوح فالخلا عم انشعو ٠ هدحو نآرقلا ىفو امهيف
 ةيضقلا رهاوظ ضعب ىلا ثحبلا قرطت امك ٠-٠ ىرجهلا نماثلا نرقلا

 «ةليصالا امهرداصم ىلا اعم عنملاو زاوجلاب انعجرو ثيدحلا رصعلا ىف
 اممهنم هبال ناك نأ دعب صحفلاو ثحبلل نوكي نأ ىلع انصرح دقو
 : امه نادعبلاو ؛ ةعنقمو ةيعوضوم جئاتنلا ىتأتل

 فالخلا رهظ ىذلا نماثلا نرقلا ىلإ ىرجهلا ىناثلا نرقلا نم اعدب
 ةيميت نب دمحأ مامالا نم لك ىدي ىلع ةورذلا غلبو « هدعشا ىلع هيف
 ٠ ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو

 ضرع ىلع ثحبلا ىف رصتقن مل ثيح « ىركفلا دعبلا : ىناثلا

 لك نيب ثحبلاب انفوط لب ٠ ءاملعلا نم ةنيعم ةفئاط وأ بهذم فقوم

 .دلك ثحبل! ريم هيلع ماق ىذلا وحنلا ىلع ةيركفلا, سرادملاو تاعاجتالا

 ىبهذم لالظ ىف ةعماج تارظن رظنن نأ' كلذ دعب  انيلع ىقبو
 نم هيدبت فوس ام ىلا ءىراقلا نئمطي ىتح « هعنمو زاجملا زيوجت
 نع اديعب « اهسفن ةسوردملا ةدأملا نم ةاقتسم قئاقح نم هزربت امو 2« ىإر

 ىلع مسقلا اذه ىف سردلا ةطخ نوكتس اذهلو ٠ لماحتلاو ةلماجملا

 : ىتأآلا وحشلا

 ٠ زيوجتلا ىف ةعماج تارظن : لوألا ثحبمل هلأ

 ٠ عتملا ىق ةعماج تارظن : ىناثلا ثحبملا

 ٠ ةريخألا ةملكلا : ثلاثلا ثحبملا

 قيفوتلا هللايو . اذه





 لرألا فرع |

 زر عاج





 سا55١ة ب

 ؟ زاجملا اشن فيكو ىتم

 ىتم زاجلا دنوم نع لاؤس امهدحأ « ناددحم نالاؤس ناذه

 ٠ دلوملا كلذ ةيفيك نع لاؤس ىناثلاو ؟ ناك

 بيجي نأ هيلع ريينأ نم ةيورو ةدؤت ىف باتكلا اذه ءىراقو
 اطوسبم الوق مدنفت .هبق نال ؛ حوضوو ةقث لكب نيئاؤسلا نيذه ىلع
 اذه لجأ نمو تاماهفتسالاو ةلئسالا تارشع ىلع ةياجالا نمضتي

 . ناك

 ىف اهصخلن زاجملا اشن ىتم : لوألا «لاؤسلا ىلع ةباجالاو

 : ىتآلا|

 ريبعتلا جهانم نم اجهنفو ةادآو انف هنوك زاجملا نم ديرأ نا جه
 هسفن ىف ام زاربا ىلع ملكتملا هب نيعتسي ىنايبلا ريوصتلاو ىلوقلا
 نايبلا مدق ميدق زاجملاف ىتعملا اذه كيرأ نأ « سيساحاو ناعم نم

 :ةلئاقلا ةيرظنلا ىلع ءانب ٠ ريصق دمأي نايبلاو ةغللا ةأشن دعي وأ « هسفن

 ىئاسمعلل ناو « ةدرفملا ىناعملا ةلحرم تنت ةيلكلا ىئاعلا ةلحرم نأ

 ىناعملا تلت ةيزاجملا ىناعملا نأو « ةيداملا ىناعملا ةلحرم تلت ةيلقعلا

 ناف ماع هجوب  نايبلاو ةغللا ةأشن خيرات لهجن انك املو ٠ ةيقيقحلا

 هيف بير ال ىذل؛ نكنو ٠ كلذك لوهجم ىنعملا اذهب زاجملا ةاشن خيرات.

 ٠ هيف بير ال سوملم رمآ هلك ىنأسنالا نايبلا ىف ىزاجملا ريوصتلا نأ

 « ىلهاجلا بدآلا ريغ ىفو « ةرثنو هرعش ىلهاجلا بدالا ىف ةدنجذ

 ةينامورلاو ةيسرافلاو ةينانويلا بادآلا لثم « ادوجو هنم مدقأ وه امو

 لك ىدل 2« هباي سب ىراجملا ريوصتلا دجذن اننا لب اهريغو

 لمعي نم ٠ ابعش وأ ةمأ نوكت ىتلا' تاقيطلا لك ىدلو « تائيبلا

 لكلف « 00 عنصملا ىف لمعين مو « ةحالفلا ىف

 اهفرع ىف ةلمعتسم ةيزاجم روص تاعمتجملا حئارش نم ةحيرش
 نال كلذو « لزعمب ةينفلأ ةفللا نع تناك ولو ىتح ؛ اهتاثداحمو

 ٠ هعونو هتجرد تناك اي' نايبلاو حاصفالا قئارط نم قيرط زاجملا
 هجايتحا همفن ىف امع -0- حاصفالل جاتحم وهف ىيح ام نامئالاو

 ٠ شيعيو هب ايحيف ناتكر هصتمت ءاوهللو ٠ هامظ هب ىوري ءاملل



 هس ٠08٠]

 تملكت برعل" نا : لاق نم دمتعم وهو ٠ هيف عازن ال !اذهو

 ىلعو )١( ٠ ةقيقحلا تعضو امك زاجملا تعضو وأ « زاجملاو ةقيقحلاب
 ةقيقحلا ىلع ةلمتشم هيركنم دنعو زاجملا ىتبثم دنع ةغللا ناف اذه

 نوتيثم اف ٠ نيركنملا دارم نع فلتخي نيتيثملا دارم نكلو « زاجملاو
 ٠ املعو انف زاجملا دوجو لوقل! اذه نم نوديري

 قئارط نم ةقيرطو اجهنمو اتف هدوجو مهدارمف نوركنملا امأ
 نيقيرفلا نيبف ٠ املع هدوجو نوفئيو ٠ ريوصتلاو حاصفالا ىف بزعلا
 هب برعل! ملكتو زاجملا ىلع ةغللا لامتشاب ميلستلا نم كرتشم ردق
 ٠ اهل نتم الو « قيرطلا نتم ىلع نالق ىوتسا : نولوقي مهنال »

 تماقو « ليللا ةمل تياشو“« رفسلل حاتج الو « رفسلا حانج ىلع نالفو
 ةغللا ىف زاجملا ركنمو ٠ت ازاجم اهلك هذهو ٠ قاس ىلع برحلا
 ٠ برعلا ةغل نساحمل لطبمو ٠ ةرورضلل دحاج

 : سيقلا ٌؤرما لاق

 لكتب ءانو !ازنامجعأ فدراو

 ءاجيعلا قحزلا اوه كاذكو + :فاكرا هلو بلص ليلا نيل
 نيبو هنيب ام ةلباقل « ارامح ديليلاو ٠ ارحب ملاعلاو ميركلاو * ادنأ
 . ةمولعلا ةميهبلا ىف ةقيقح رامحلاو ٠ ةدالبلا ىنغم ىق.رامحلا
 تاراعتسملا هذه ىلا لقن هنكلو ةميهبلا ىف ةقيقح هدمألا كلذكو
 )١( ٠ « ازوجت

 قئارط نم ةقيرط هرابتعاب ىنعأ « ىنعملا اذهي زاجملا تاشنف
 هدوجوو هؤدب لخدي نأ نكمي الو ٠ همفن نايبلا مدق ةميدق نايبلا
 ىلع ناقيرفلا هب ملسي رابتعالا اذهب زاجملاو ٠ نيعم ىنمز ديدحت ىف
 ٠ عءالوص دح

 ٠750/١ دوهزملا رظنا ٠ ىنيئارفسالا قحسا ىبأ ىلا لوقلا اذه بشني (1)
 755/١ ٠ : رهزملا (؟)



 هس ا861١ ل

 سسأا هل امكع ةرايتعاب زاجملا أشن ىتم : لاؤسلاب ديرأ نأ امأ

 هنع ثدحتو موطلإ نيب املع رهظ ىتم هنأ ىأ « دعاوقو لوصأو

 ؟ ءاملعلا

 ىلع موقي امهتم لك ؟ نيقش تاذ هيلع ةباجالاف اذه ديرأ نإ
 ٠ صاخ رابتعا

 لوألا قشلا

 ةيبرعلا ةغللا ىلع رصتقي مثلو مومعلا لاؤسلا نم ديرأ ناف
 : لكشلا اذه ذخاأت ةباجالا ناف اهبادآو

 هيلع حيسملا ديسلأ دليم لبق ام ىلا عجرت زاجملا ةأشن نإ
 نع ملكت دق « هيلع قلطي امك لوآلا ملعملا وأ وطسر# ناف ٠ مالسلا
 هثيدحو ٠ ىرخآلا ةيغالبلا نونفلا ضعبو هيبشتلاو ةراعتسالاو زاجملا
 ناو وهو ٠ ةلاصأو قمع هل لب « اجذاس وأ « اجف » نكي مل زاجملا نع
 عاستا ىف نويغاليلا مهيف امي برعلا داقتلا ثحايم غلبم غلبي مل
 ناف « هعورفو هلوصآ ةرثكو هجهانم ددعتو هتقدو زاجملا نع ثيدحلا

 ضعب ركذو زاجملا فرع دقف « باوصلا هيلع بلغي وأ بئاص هيف همالك
 اهيف نسحل# طئارش صعب نع ثدحتو ةراعتسالل فسلفو « هعاونأ
 ءاملعلا ليقمت عم امامت قفتت هتاليثمت ضعب داكتو ٠ لاق امل لثمو
 ءامئكلاو داقتلا نأ ىلا باتكلا ضعب بهذ ىتح برعلاا داقنلاو

 ةعللا ىق وطسرا تاباتكب ديعب دح ىلا اورثأت برعلا نييوغللاو
 ٠ () ةصاخب زاجملاو ةغالبلا ىفو « ةماعب

 وهو ٠ رهاقلا دبع ىلا ظحاجلا نم ىبرعلا نايبلا :  الثم  رظتا (*)
 قيقحت رقعج نب ةمادقل رثتلا دقن : نمض روشنم نيسح هط روتكدلل فاض لاقم
 اهحضو ةمدقم كلذكو ٠ لاقملا ةياهن ىلا ١١ نم ) ىدادقبلا ديمحلا ديع
 « ةرايعلا » ب صاخلا لصقلا انيس نبال ءافشلا باتكل روكدم ميهاربا روتكدلا
 ةعاسم ةقيقح سيل وطسرأ بتكي ةيبرعلا ةغالبلا رثات نم امهنم لك همت امو
 نب نيتح ةمجرت لبق لكشملا ليوات هياتك ىف زاجملا نع ثدحت ةبيتق نبأ نالا
 دقف نينح ام ه 773 ماع ىفوت ةبيتق نباو ٠ وطسرال « ةباطخلا » باتكل قحما
 ىف سنوي ني ىتم ةمجرت وطسرال « رعشلا » باتك كلذكو ه +44 ماع ىفوت
 « ةراعتسالا » نع ثدحت دقو « عيديلا » هباتك عضو زتعملا نباو ٠ عبارلا نرقلا
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 ءىش ىلع لدي مسا لقن زاجملاو » : لاقف زاجملا وطسرا فرع دقف

 ىلا عون نم وأ « عون ىلإ سنج نم امأ متي لقنلالو « رخآ ءىش ىلا

 ٠ (5) » ليثمتلا بمحب وأ ٠ عون ىلا عون نم وأ سنج

 ٠ باوصلا نم ريثك هيف هناف قيقد ريغ ناك نإو فيزعتلا اذهف
 ٠ وطسرأ هظحل ىذلا « لقنلا » ىلع فقوتم زاجملا نال

 نصغلا » ب ةيوخيشلا هيبشت : وطسرأ دنع ةراعتسالا ةلثمأ نمو

 ةحوخيش » يب ةيضشعلا هيبشتو « ةايحلا ةينشع » و « لباذلا

 .٠ (0) « راهتلا

 ىتلا زاجملاو ةراعتسالا سسأ ىلع لثملا هذه ضرعت نيحو .

 زاجملا روص ىف ةجردنم العف اهدجن برعلا داقنلاو نويغالبلا اهعضو'
 هنم راعتسملاو راعتسملا نيب هبشلا هجو وأ عماجلاو ٠ ةراعتسالاب'
 لوبذلا نال كالهلا ىلع فرشم لباذلا نصخلاف ٠ حوضو لكب ظوحلم

 اذكهو هب ةنذؤملا ةخوخيشلا بقع توملل لبا قل؛ ففافجلاب نذؤم
 ٠ ىقاوبلا.

 نإ ف تلق اذاف هيبيشتلاو ةراعتسالا نيب وطسرأ قرف كتذكو

 تثدحت اذاو ٠ اهيبشت كلوق ناك « ادمسأ ءادعالا ىلع رك سوليخا

 ٠ (5) ةراعتسا ناك « دسالا بثو » تلقف هنع

 لعجف ةغايصلا ىف ريغت عم ةلثمألا هذه ركذ انيس نيباو

 ٠ (ا/) « ةايحلا ةيثع » ناكم « رمعلا ءاسم'»

 ٠ خيراتلا اذه لبق وطسرال ةياطخلا باتك مجرت انيذح نأ فرعي ملو ه 7/1 :ماع

 ٠ حجرالا ىلع اهيف ديلقت ال زاجملل برعلا ةقرعمف
 ةعبطلا : لاله ىمينغ دمحم روتكدلل « ثيدحلا ىيدالا دقثلا » رظنا (:)

 1 ٠ (١1؟9) ةكلاكلا

 ٠ رشاعلا لصفلا لوأ : ةباطخلا(6)

 ٠ قباس عجرم ( ١١ ) ثيدحلا ىبد#ا دقنلا (5)

 ٠ىودب نمحرلا ديع ءد قيقحت ( 15 ) اتيس نبأ سيكرلا خيشلل ءاقتلا ()



 ١6س

 زاجلملاو ةقيقحلل وطسرا فيرعت سيئكرلا خيشلا ركذ كلذكو

 : ةقيقحلا فيرعت ىف لاقف

 ٌؤطاوتلاب قباطملا روهمجلا ىف لمعتسملا ظفللا وه ىقيقحلاو »

 .٠ (4) « ىنعملل

 ناف ٠ برعلا ءامتعلا دنع ةقيقحلا فيرعتل هباشم فيرعتلا اذهو
 ٌؤطاوتلاب روهمجلا دنع ةقورعم نذا ىهف ةماع ةقيقحلا ةلالع

 ىنعم ىف لممعتسا ظفل ةقيقحلا نا ىأ ٠ برعلا ةغل ىف عضولل لباقملا
 ٠ ؤطاوتلا هيلع عقو امل قباطم ماع

 وطسرا مالكل هصيخلت ىف سيئرلا خيشلا هنع ريعيف زاجملا اما
 : لوقيف « لقتلاب » ب

 « ىنعم ىلع ؤطاوتئاو عضولا لوأ نوكي امتاف لقنلا اماو »

 ٠٠١ « )8( ٠ رخآ ىنعم ىلا هنع لقن دقو

 زاجملل برعلا ءامطلاو داققلإ فيرعت نم بيرق فيرعتلا ؟ذعو

 ٠ ىرت امك

 « وطسرا مالك ىف ةراعتمالا نع سيئرلا خيشلا ثدحتيو

 وحن ىلع هبشملاو راعتسملا وهف ريغتملا اماو ٠.. » : لوقيف اهطباضو

 ٠ (5) « ةباطخلا ىف ليق ام

 نانودلأ ةفسالفو وطسرا دنع زاجملا ثحب نم ريثك نم ليلق اذه

 اذهو ٠ داليملا لبق "1 ماع ىفوت وطسر# نأ مولعمو ٠ ءامدقلا

 زاجملا ىف ثحبلا اشن ىتم : لاؤملا ىلع ةباجالل حلاص زدقلا

 نم معا وه ام لاؤسلا !ذهي ديرأ نا لوصاو دعاوق هل املع هرابتعاب

 زاجملا نا : باوجلا صيخكقو ٠ برعلا دنع زاجملا ىف ثحبلا ةأشن

 _ 43و : ردصلملا سفن )5



 ب ١١85

 ميدق ميدق وهف ٠ ةنم ةكامسمخو نيفلإ ةيارق ذنم فرع رابتعالا اذهب
 ٠ بير كلذ ىف ام

 ىناثلا قشلا

 فرع ىتم وأ زاجملا ىف ثحبلا اشن ىتم : لاؤسلاب ديرأ اذا اما

 ديرأ اذا ؟ برعلا ءاملعلا دنع لوصأو دعاوق هل ملع هنأ ثيح نم

 : زاجيا ىف باوجلاف اذه

 برعلا دنع ىزاجللا ثحبلا ةأشن

 ىه ىتلا « ىلوآلا هريشايتو هتاصاهرا ملع لك ةأشن ىف ربتعملا
 ملع دلوي ملو ٠ جضنتو رهدزت مث ومنتو تبنتف رذبت ةاونلا ةباثمب
 ميقتسي ىتقح روط ىلا روط نم هجردت نم دب ال لي « لامكلا لك الماك
 ٠ هقوس ىلع ىوتسيو

 ٠ ركبم تقو نم ىلوآلا هريشابت تقرع برعلا دنع زاجملاو
 ىلع مئاق زاجملاف ٠ همسا نود هعوضومو هتقيقح الوا هنم فرع ىذلاو
 مهف ىلا ردابتملا ىعضولا ىنعملا نع ةيوغللا تابكزملا وأ ظفللا فرص
 ٠ نكارقلاو لاوحألا هيلع لدت رخآ ىنعم ىلا عماسلا

 ىشرقلا ديز ابا نأ مدقت دقف ٠ ركبم تقو ذنم فرع فرصلا اذه
 نم اريثك فرص هناف هانعمو هظفلب زاجملا ركذل ضرعت هنا نع الضف

 ٠اه )17١( ماع ىفوت ديز ابأ انأ حجرملاو ٠ اهرهاوظ نع صوصنلا

 لقن ه ( ١70 ) ماع ىفوتملا ىديهارقلا دمحا نب ليلخلا كلذكو

 زربا نمو ايزاجم افرص ةفورصلتا صوصنلا نم اضعب هيوبيس هنع
 ٠ لقاعلا ةلزنم لقاعلا ريغ ليزنت - ليلخلا ىأ  ههيجوت ةلثمألا
 : هلوق هيوبيس هنع ىور دقف ٠ ميركلان نآرقلا ىف ةصاخبو

 « نيدجاس ىل مهتيأر » و « نوحبسي كلف ىف لك » اماو »
 هنا  ليلخلا ىنعي  معزف « مكنكاسم اولخدا لمنلا اهيا اي »و

 كلتب لمنلا راصو  دوجسسلاب مهركذ امل ٠ عمسيو لقعي ام ةلزنمب
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 كلق ,ف ل م كلتذكو ص ىسأانالا نع ثدحتت امك هنع تثدح نيح ةلزنملا

 نم لقعي نم ةلزنمب ٠٠٠ اهتعاط ىف تطعج أهنال ؛ « نوحبمي

 : ىدعجلا ةغبانلا لاق ٠ رومآلا رصبيو نيقولخملا

 هحابصم وعدي كيدلاو اهب تبرش
 اويوصتف اوند شعت ونب ام اذا

  برعلا ىنعي  محدنع ءايشألا هذه تراص ثيح اذه زاجف
 )٠١( ٠ « نييمدآلا ةلزنمب هيعتو مالكلا مهفتو عيطتو رمؤت

 فقذح مث نييمدآلا نم لقعي امب هبش لقعي ال ام نال ٠ ةلاحم ال ةينكملا

 بكاوكلا لاثم ىف دوجسلا وهو « همزاول ضعبب هل زمرو هب هبشملا
 ٠ كالفألا لاثم ىف حبسلاو ٠ لمثلا لاثم ىف باطخلاو ٠ رشع دحالا

 ةديبع ىباو ءارفلاك ليلا دعب ءاج نم هيجوتلا ةذهب رئأت دقو
 ٠ ةماردلا ةدذح نم لوالا مسقلا ىف مهنع ثيدحللا مدقت نمم امهريغو

 ىف ةيعبتلا ةراعتسالل دهم ةينكمل" ةراعتمالل ليلخلا دهم املثمو

 ارفقصم هوأرف احير انلسرأ نئتلو » : ىلاعت هلوق ىف كلذو ٠ لعفلا نمز

 ءانعم » : هتنايب ىق ليلخلا لأق « نورفكي هدهعب نم !ولظلت

 )١١( ٠ « نلظيل

 ىضاملاب ربع ثيح « ٠٠ هلثأ رمأ ىتا » : ىلاعت هلوق ريظن وهف
 ٠ اريثك نآرقلا ىف رركتت ةروص هذهو ٠ اهنم لك ىف عراضملا نع
 فالخن ىلع اجارخا اهيف نال ىناعملا ملع لئاسم ىف نوغالبلا اهثحيو
 لعفلا ىف ةراعتسالا نال ؛ نايبلا ملعب ةقيثو ةلص اهل نأ عم ٠ رهاظلا

 : نيبرض ىلع ىرجت

 ءاذا  ؟غ١٠/ا : بأتكلا )٠١(

 ( 51 ) زاجيالا ىلا ةراشالا )١1١(



 هس ٠١١05

 ناك نم وأ » : لثم « لعفلا ىنعم ىف ةراعتسالا : امهدحا

 ٠ ةانيده ىأ « هانييحأف اثيم

 عراضملا عضوم ىضاملا عضوك لعفلا نمز ىف ةراعتسالا : ىناثلاو

 ىئايبلا اهرسو « ىقأ » و « !ولظل » نيتروكذملا نيتيآلا ىف امك

 . لك ىف عوقولا ققحت
 لذلخلا هخيش ةافو دعب اليوط شعي مل نأو « هسفن هيوبيم امأ

 ةددعتم تافقو فقو دقف « زاجملا ىمح لوح اموح هنم رثكا هناف

 لوقلل دهمو « احضاو ايزاجم اليوأت اهلواو « صوصنلا ضعب لوح
 سيل ذا « راهنلتاو ليللا ركم لب » : ىلاعت هنئوك لثم ىف ةنيرقلاب

 ْ 1 ٠ امهيف ركمي امناو ركم.امهل

 ىلا اصاهرا هتاحما تناك دقق « هممأب زاجملا مسي مل ناو هيوبيسو

 : هللا همحر لوقي ٠ ةيمستلا كلت

 نيلوعفم ىلأ هلعف ىدعتي ىذلا لعافلا ىرجم ىرج باي اذه

 : كلوق كلذو « ىنعملا ىف ال ظفللا ىف

 ةليللا ىرجتف ٠ رادلا لها ةليللا تقرس : دحلا اذه ىلع لوقتو
 هل دلوو < ناموي هيلع ديص : ليق امك ٠ مالكلا ةعس ىف لعفلا ىلع
 , امعهرد ديز ىطعم اذه : هلوق ىلع ىرجي ظفللاف ٠ اماع نوتس

 اوعقو! مهن؟ ريغ نيموي ىف هيلع ديصو « ةليللا ىف وه امنا ىنعملاو
 مالكلا ةعس ىف اذه ىرجم ىرجأ ام لثمو + مالكلا ةعسل هيلع لعفلا
 راهنلاو ليالاف « راهنلاو ليللا ركم لب » : لجو زع هلوق فاقختسالاو
 )1١9( ٠ « امهيف ركملا نكلو ٠ ناركسي ال

 ٠ مح/١ : باتكلا (1؟)



 علل ولنا غمس

 زامسجتلا وم عانالا
 ةعم 3 اذه هحلطصت نأ :ئرذي هللا همخرال هيوبيس: نكي مل

 ةحود اهنم تينتم ىتلا 6 ةاونل !!.»'ةباثمب وه اريفك ةررك ىذلا « مالكلك
 زاجملا وه ناصو 8 6 ىهيوبيسلا » حلطصملا اذه روطت دقف ٠ زاجملا
 ىف الوقي ئرمتنشلا ناميلب نب فسوي اذهف ٠ نيقحاللا تاياتك ُنِغ

 : غاًمشلا.لوق هيونيس ذنع اهنمو « اهسفن دهاوشلا هذه حرش

 ,.لعم شم. ىميلبمل مع نبا بر

 -لسكلا داز ىركلإ. تاعاس جاهدبط

 ىلع كازلا بصنو . تاعاسلا ىلا_خابط_ ةفاسضا هيف .دهاقلا »

 نم اهلصأ ,ىلع :ةردقم, ىهو ابسييلا ةفاضالا. .زوجتإ الو 6.6 , ىدعتلا

 ليوأتلا اذه" ىلعب تاعانتسملا .ىلا. ابطل تفانأ رالف: + فور ظل

 ةثجل'"ذازلا ىلا دادع* ازاهموت اعابمت!. ب هب: لوعفلاب'هيفشتلا# ىتعيءع

 > (11] « "ةقيقحلا' ىف هب لوعفلل

 :هيهمت تناك نعق هيون تاليواتلاب لفاح ؟هيوزوش ناتو
 ىراعتسالا زاجملاو ؛ ليسرملاو ىوهللإ زاجلاو 1 , ىلقعلا زاجملاب لوقلل

 ىلا فذحلاب زاجملاو 2" فورخلا ىف ٌزوجتلاو ىئانكلاو ىحيرصتلا

 ٠ .(15)  نايبلإو .ئناعملا ئملع- ىف ةريثك ىرخآ .ثحبابم

 رمدإصأب اهبيسؤمو ةغالبلا .لاجر نم هيوبيم دع, نم . م. نايف اذهلو

 .٠ (18) .لوقلا اذه -ىف باوصلا لك

 ٠ هيوبيس باتك لفسا عوبطلا ( 10/١ ) بهذلا نيع ليصحت (10)
 ٠«نيسح رداقلا دبع ا ).١8 ,ىغالبلا ثحببلا ىف ةاحنلا ٍرثأ ظنا (1)

 ٠ ايلاجرب فّرعتلاو ةغالبلا _ مولع خيزات : ظنا 00

 ( رنجت بباججلا عيئزتال 5



 - ١ . 6م فمع

 ةزاجمو نآرقلا ىئاعم

 همرصاعي ناك « باتكلا » هيوبيس هيف عضو ىذلا تقولا سفن ىف
 ىف ءارفلا امهو ٠ ةقطان دوهج زاجملا ملع سيسأت ىف امهل ناملاع

 « نآرقلا ززجم » هياتك ىف ةديبع وبأو « نآرقلا ىناعم » هباتك

 ىف مدقت ام وحن ىلع ةيزاجملا تاليواتلا تاكم هباتك عدو! ءارفلاف
 ةرثك ىلع حيرصلا همساب زاجملا مسي مل وهو ٠ هب صاخلا ثحبلا
 ٠ هللا مالكل ةيزاجلا هتاليلحت

 زاجلملا حلطصم ةعاذا  عازن ذلب هيلا ىزعيف ةدبع وبأ امأ

 دقف « قيقدلا هانعمب ىحالطصالا زاجملا هب دري مل ناو وهو هترهشو
 هتده دقو ٠ ميظع رثأ. زاجملا ةأاشن ىف اهل « ةددعتم !روص هنم لوانت

 اهيف رظن ىتلا صوصنلا  هريغ تده امك  ىزاجملا ليوأتلا ىلا
 نكي ملو ٠ اهنم دارملا نيبيل اهلوأف « دارم ريغ ارهاظ اهل دجوو
 ىف اودتها امناو « غارف نع نوردصي نيلوؤملا نم هريغ الو ةديبع وبا
 ٠.. هب داهشتسالا نم اورثكاو ٠ برعلا مالك نم روثأملاب مهتاليوأت
 امف ريوصتلاو نايبلا ىف مهجهت ىلعو « برعلا ةغلب لزن نآرقلاو
 .ىئاعملاو ظافلآلا نم الوذرم ابيعم ناك ام الآ « هيف زاج ةغللا ىف زاج

 زاسجملا ىف ثحبلا روطت

 « هتدالو نع هتيمست رخآتت دق دولوملاو ٠ زاجللا دلوم وه كلذ

 ضعب قباطت فاصوأ وأ رخآآ مسا: هيلا فاهضي مث مسا هل عضوي وأ

 ىلا هانبسن اذا زاجملا دلومو ٠ ومنلا دعب هيف نيبتت ىتلا صئاصخلا
 ءارفلاو ىشرقلا ديز ىباو هيوبيسو ليلخلا دنع ىلوألا تاحمللا
 نرقلا ءاملع زربأ نم نيملاع دي ىلع ناك هروطت ناف « ةديبع ىبأو
 :امهو « ثلاثلا

 حلطصم امهتاباتك ىف رهظ دقف.٠ ةبيتق نبا هذيملتو « ظحاجلا
 ظحاجلا تافنصم ىف انيأر انم وحن ىلع هل تاليثمتلا ترثكو زاجملا



 با809١ ب

 ديز وبا انلق امك امهقبس هقف « زاجملا مساب حرص نم لوأ انوكي مل
 .كلذكو « نآرقلا زاجم » ىف ةديبع وبأو )١15( ةرهمجلا ىف ىشرقلا
 ةياور بسح امهقبس قف « ةراعتسالا مساب حرص نم لوأ انوكي مل
 .ىذلا امنئاو (18)  ه 158 ) ىفوتملا ءالعلا نب ورمع وبأ قيشر نبا
 زاجملا سرد ىلا ءاملعلاو باتكلا راظنا تفل قحب امهيلا ىزعي
 هباسستك زتعملا نبا عضو اهلمعل ةرمث لوأ تناكو ٠ ةراعتسالاو
 .ميركلا نآرقلا نم ةراعتسالل ليثمتلا نم هيف رثكأ ىذلا « عيديلا »

 ٠ ارثئو ارعش برعلا مالك روثأمو فيرشلا ثيدحلاو

 ءىشل ةملكلا ةراعتسا » : اهتأب ةراعتسالا زتعملا نبا فرع دقو
 ٠ (569) « اهب فرع دق ءىش نم اهي فرعي مل

 .راهتشا ىف ريبك ريثأت هل ناك  هروصق ىلع  فيرعتلا اذه
 لاله ىباك « هدعب نم ءاملعلف راثآ هتلوادتو « ةراعتسالا حاطصم
 «(1) رفعج نب ةمادق امهلبق نمو )71١( قيشر نباو (؟١) ىركسعلا
 .فيرعت نم ابيرق افيرعت ةراعتسالا بلعث فرع دقو (؟7) بلعثو
 : لاقف اهل زتعلا نيا

 ء(5؟2) هاوس ىتعم وأ « هريغ مسأل ءىشل راعتسي نأ »

 : سيقلا ءىرما لوق هدنع اهتلثمآ نمو

 هيلصبي ىطمت امل هل تلقف »

 لكلكي ءانو !زاجع) فقدراو

 )١1( ةمدقملا ) برعلا راعشأ ةرهمج ( ٠
 )١( ةديبع ىبأ نع لبق نم هائبتكام رظنأ ٠

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 58٠ ) رظنا (16)

 ٠ 1 : زتعلا نبال عيدبلا (19)

 )٠١0( ازال - ؟08 : نيتعانصلا ٠

 (.٠ ) ةدمعلا رظنأ (؟١)

 ٠ ( 515-55 ) دقتو ( 1٠١4-1١58 ) رعشلا دقث (؟8)

 ٠ ا" ؟١ رعشلا دعاوق (؟0)

 « هزل : ردصملا سقت (؟4)



 ا 1 © م

 ::رعاشلا" لوقوب

 تلئيت نرق هجو ىف هزه .اذا

 كحاؤنسصلا ايانملا هالوفأ زجاون .

 :.ىلذهلا لوقو

 اهرافظأ , تببقنا ةينلا اذاو

 (؟5) عقنت ال ةميمت لك تيفلا

 : رعاشلا لوقو

  ::*ى اقصلل جدكيامل ؛ىضرألا ىجاني ؛لظف“
 ''يظتي نايزخ تولاؤ. 0 ةيحدك هي

 5 لوقيف .اهيلع ,قلعيو

 « توملل نيع الو « رافظأ الو مف الو ةينملل زجاون الو »

 : رعاشلا لوق ىف هيوبيس ٍلوق نم سبتقم وه وأ هيبش اذهو

 1 ند رولا هارد نم ةيحادو

 قتقن نم كلذب انكذح .٠“ امف ةيهادلا لعجف » : هيوبيس لاق
 .٠ (95) « هيب

 زابجلا : ب ! نوطتي يف, ا!ومهمأ نيذلا ثلاخلا نرقلا مالعأ نمو

 نع ناك هماهببأ, نكِلو ه. (؟45) .ماع ىقوتملا دربملا ديزي نب دمحم
 5 .الا.ناجملاو ةراعتسالإ ركذي مل ذا ىزاجملا ليوأتلا ةرثك قيرط

1 ( 

 . ١و6 : بلعث سلاجم (؟0)

 ٠ ا1هوؤ/ا : باتكلا (؟5)



 ب اع ل

 بِضتكمللا#؟ يف .هنظلول تكايززاتلا ىلع رصتقي « لماكلا » هباتك داكيو
 . 1, ةيدحلا بث ىتح ةراعتسالاو ىلقعلا زاجملا نع ثدحت

 نيب اعمج ”نينفاو . ا ئع 0 1 نييوخللا نم نينثاو

 : دقنلاو ةغالبلا

 نبال

 قناجارجبلا ريزسعلا هدبع نيب ئلع.'نئمخل) .وبا ؛ ءامه .؛ ناظقإنلا
 قليحلره (8071 )ماع ننوتلي دكا رعي وقود (755) ماع ىفوتملا
 ٠ « ةنزاوملا » باتك ىئاثلاو « ةطاسولا » باتك امهلو؛ عضو

 ىف رثألا غليأ امه ناك نيباتكل!'“نيذع نأث انلق اذا نيلاغم نوكن الو

 : نيببسل ىزاجلا سردلا روطت

 قكل اكو" 4 ةيبذآلا ةمونصختاب' امهعوضوم قلت د5 :ءافهذحا

 ٌكاقلتف همونضختقو' ' ىبلتملا "نيب 4 ثناك: فارما .٠ «راصتا ؛اهْيف ةفرطأ

 ادع قوم ب دقوا : : ءاوتما تح قلع همؤضخو يشل 0 باتكلا“
 ةتيفم : أب ”بحاصلا : فيلات -دغب ةفلا* ىتاَج رجالا“ هاش "نأ نال

 لقمبأ نوفوششم متاح “سانلاوت (984) ©« ىبنتملا 0 » ىف هباتك
 : نإرقألا ركف هيف كرتعي نيح ةصاخيو « ركفلا نم عونلا اذه

 يتافالا اصركذ قيط نيرعاش,ىرعبش, نيب تناك دقف ةنزاوملا اما ”

 ةيغالبلا لئاسملا نم اريثك فلؤملا هعدوا دقو ٠ ىرتحبلاو مامت وبأ امه

 زيحتلاب مهتإ. كق' ناك ناو امهييرعش نين :ةنراقملا نم رثكأو « ةيدقنلاو

 ٠ مامت ىبأ ىلع ىرتحبتل ازرصتنم..ىوهلاو

 ةساردلإ قئارطو ,, نيباتكلا نيذج ىف ةسو ردملا ةداملا نا : يناثلا .

 نم ليفلا ثاينل اهل تفيتحلف . ةيركفلاو ةيبدألا لامعألا بصخلأ نم

 : ةهج لك

 ( الق/١ ) لماكلاو -؟٠8 158 1١6/98- ) بضتقملا رظني (99)

 ٠ اهركذ قبس لماكلا نم ىرخأآ :عضاومو- ( 18/1!1) و

 ٠ م8 : ةغالبلا مولع خيرات : رظني (؟48)



 هدم أ 45117" هس

 ٠ ٌةداسملا ةبوصخ و

 ٠ اهرداصم ةرهش ©

 ٠ اهلوح هقمعو ثحبلا ةدج ©

 ٠ سوفنلا ىف اهادض ج

 : امييباتك ىف زاجلا لئاسم نافلؤملا لوانت دقو « اذه
 زاجملا جارف « قيبطتلاو رظنلا نيب اعمجف دقتلا ثايلمعب اهاجزمو-
 مهتمدقم ىفو امهدعب ءاج نمل ايذع !دروم !راص نيذللا امهيباتك ىف
 ٠ ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا“

 نايوفللا

 ها( "ؤ؟ تا ) ىنج نب نامثع حتفلا وبا امهف نايوخللا امأو

 ىف هذيملت نم ارثأ ربكأ ىنج نبأو ٠ (745) سراف نيا هذيملتو.
 امهراثآ ىف ثحهلا مدقت دقو ٠ هريوطت ىف ماهسالاو زاجملا سرد

 اهركذن مل ىنج نبا راثآ نم افوطق انه درون نأ ديرئو ٠ زاجملا ىف
 ارثا كرت ركفلا مالعأ نم امتع .. قحب  لجرلا ناك دقف « لبق نم
 ٠ هدعب ءاج نم تاباتك ىف اريبك

 نمو .فورحلا ىف ةراعتسالا ةفرعم ىف اومهسأ نمم ناك دقف و
 : برعلا نم ةآرما لوق اهيلع هتلثمأ
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 ةلخت عذج- ىف ىدبعلا اويلص ومه

 ةلخنلا عذج لخاد ىف بلصي ال هنل مولعم هئال » : لاق

 ٠ (55) « اهيلقو

 لحم « ىف » تلح ذا ظفللا رهاظ نع فرص مالكلا اذه ىفف

 لك تيبلا اذهب دهشتسا دقو ( "49 "058 ٠.4/9 ) صكاصخلا (99)

 1 ٠ مدقت اميف ةديبع ىباوع ارفلا نم.



 مه 1" 1"

 اذهب نيمضتلاو ىرخأ ةملك ىنعم ةملك نيمضت ىأ « نيمضتلا » ب دامس امئأو ؛ اذكه همسي مل ىنج نباو ٠ فرحلا ىف ةراعتسالاب دعب اميف اذه ىمس دقو ٠ زوجتلا ةنيرق ىلإ ءاميا هيفو « ىلع »
 ةنئيرق ىلع ليلد  رهظي اميف وه لب ٠ زاجملا ىفاني ال ىنعملا
 ٠ ةرابعلا ىف زوجتلا

 : رعاشلا لوقل هليلحت لسرملا زاجملا روص نمو

 مسيمت نم تيم تاما ذآ

 دازب ءىجف شيعي نا كرسف

 اعطق لسرم زاجم تيملاب ىحلا نع ريبعتلاو ٠ ىح تام : ىأ
 ٠ نوكيس ام رابتعا ةقالعلاو

 : ىلاعت هلوق ىف لوقيف ىغالبلا رسلا ىلا ىنج نبا نطفيو
 ٠ « ميركلا زيزعلا تنا كنا قذ ”

 بطاخي ناك امب بطوخ هتكل ء ناهملا ليلذلا وه امنا : لوقي
 ءوسب راكدالاو هل تيكيتلا نم برض اذه عم هيفو ايندلا ىف هي
 ءا(.0) « هلأ عف >»

 ةجردب هريغو ٠ لسرملا زاجملا وحن لاثملا اذهب وحني ىنج نباف
 ٠ ةيمكهتلا ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا روص ىَك

 : طياض تحت لسرملا زاجملا نع ثدحتيو

 درويو » ببسلا نع ببسملابو ببسلا نع ببسلاب ءافتكالا
 ٠ (81) نيلصالا نيذه ىلع ةئثمألا نم اريثك

 مولع ىف رفإو مهسي اوبرق نمم ىنج نبا ناف رمالا ناك ايأو

 ) )8بستحملا : 1/1٠١١ .٠

 )91( )اياب : صئاصخلا ٠



 قلع.'زانبخملا ؟ةبلغ ئف ةيهذمو“ .ةصاخبب د نلاجملالو نع .ةمانغب: ةغئانبلاب

 قمناف هبهذم اًهب ىوقي ةليح ىنجر نبا مدعي ملؤ ؛ « .ٍفؤزعم ةقيقجلاب

 ايميف ؛عقي 'ةترظن :ديكأت ىلع ةلايتحاو زاجلل 'ةنلغ ىف, هتفسلف هل, ارقنإ
 ىف ىنج'نيا هيلا ذنتيسبا ام ناف.اذه :عمو_٠ عانقالاو مزلستلا بشي

 ا-نيلوق ناف ٠ هبهذم ىلع هراجي مل نم دنع وبتعم ريغ زاجملا ةبلغ
 امنئاو هلك مايكلا مكي مل انالف نال زاجم هنأ ىنج نيآ ىري نالف ماق

 - انه :ن ماتقلا .نم.تارلأ- نأب ةنه. عقد ليسيلا ' نمو مايقلا ضعب ماق

 ٠ مايقل,سنج ةدلرا دل العف مئاقلاب سبلت ىذلا مايقلا وه
 هذيملت مينمو ٠ اذه ىلع هوتتعب اتي:مل نيققحل !..باق كلذباوب

 ٠ امهريغ ريثكو 5 ريثألا اق (80) سراغ نبا

 نايزاطحعالا

 امهنم لكف : ينإلقالبلا ىضاقلةوى ذامب ءركأا امهف- نادزاجعالا امأ ف

 ٍلِقنوب ىنامرلا مالكي. رثأت ىنالقإبلابو : ةراعتسالاو زاجملا“ نع ثذدحت

 دنع هرطخ- هل عوشوم نآزقلا زامجعاو ٠ هانعمو هظفلب الصف هنم

 نم اعويشو . .ةميك: : راجلا يسرد بستكاف مهتماعو. مهتجاخت . نيعلمملا

 ٠ ناجعاللا ثحلبم لالخ

 ناهعماجلا

 رفعح نب ةمادق امهف ةغالبلاو كقنلا نيب اعفج ناذللا 'نآنخالا أما

 كيما نع اميين كركم هو ردفلا ٠ دقنو رثنلا دقن هيباتك ىف

 .نع ثيدحلا ىف القم ناك ناو ؛ ىركسعلا لاله وباو ٠ ةراعتسالاو
 رطخلت لوادتي امم ناك نيتعانملا هياتك ناف ةراعتمالاو زاجملا

 هنع ثيدحلا, مدقت دقو - رعشلا ةعانصو رثنلا ةعانص وهو « هعوضوم
 ا نييزاجعالا كحبم نلف

 ٠ ؤ51 : ىبحاصلا (7)

 ٠ 85/9 : ركئاسلا لثملا ()



 هع آ.10"”ع4

 امعناخ ةئاعتمالا امآور» ذ' لوقيف ةرادتنخلا. نع :ةفادك ثدحتوا ٠

 سيلو « مهيناعم نم رثكأ مهظافل؛ نال ؛ برعلا مالك ىف اهيلا جيتحا
 تارابعب خلاولا ئنعلت:نغنقوربحي ةهق ٠ مهناسل ريغ نأسل ىف اذه
 ةريغ نيبو هنيب. ةكرتشم تناك اميرو ً هل ةدرفم تناك امير « ةريثك

 زاجلاو: غشوتلا ىلع ضب عضو 'ئق كلذ ضّقب ةلوراعتنما امبرَو
 ."ةالف ةلخب'دقل : هيلع هج لخسنف اًكِيلش لتجرلا لاس اذا نؤلوقُيف
 دنعاهْنُم زهظ أمل لخبلا نكل ٠ هيطعيل هلأس امئاو لخبيل هلأسي مل وهو
 هنمو ٠ هيل' كلذ بسني نا مهلوق زاجمو مهعسوت . ىف زاج هايأ هتلأسم

 :'رعاتشلا لوق“

 هع ع ا

 هريصنم ةاك امل انكلا 8 .”تؤمل ال شيعت كولا بلطت:اننأ ةدلاوأاو مو

 دولا ١ ان 0 0 هتدلو ثومللا لاقي '”نأ): زاج 'توملا ىلا“

 ةقافتسا“ نيل نب لكم اه نأ زهاظو' + ةزاعتمالل ةمهقو هلوق فه“: :ى د
 لضخلا نال ٌةيبيسلا مةقالعأ 0 هلخت" 0 للا عسرم زاجعم وه امئاو

 ٠ كلذك هب هنع ريعف عنملا ىف ببس

 قيقدلا :قوفلاف ٠ نوكيش اما قا 00 0 'هقهافلاو :: 00 6

 ٠ ةمادق

 قيبو كنين انلعجأ نآرقل! تارق“ اذاو » : ئىلاعت .هلوق.ركذيو'

 و هبيجوت ىف لوقيو )ُْ اةروتشم اياجح ةرخآلاب نونمؤي مل نيذلا“

 : ةراعتسا هنأ

 نع مييولت !ويجح .كك نآرغلا مم دنع !وئاك 6 كلذو »

 0 0" كلم مهل مهلعج :مهيلغ لت نئدلا نأ 706

 5 : رثنلا دقن (*:)

 قباسلا عجرملا (0)



 هه. 35١55 ب

 ٠ اذكه ةراعتسا هدع هتكلو ةيببسلا هتقالع ىلقع زاجم اذهو

 : هلوق ىف كلذ دعب باصأ هنآ ديب

 قطني ال ام لكو عبرلا قاطتا نم هانمدق ام ةراعتسالا نمو » 1

 ىف عونلا اذه نم ءاج اممو ٠ قطنلا لكاشي ام ةلاح ىف رهظ اذا

 : هلوق نآرقلا

 » ديزم نم له ؛ لوقتو ؟ تآلتما له : منهجل لوقن موي »

 ٠ (75) رئكاظن ةيآلا هذهل ركذو

 لكو عبرلا قاطنأ نم هانمدق ام ةراعثسالا نمو : هلوق ىف نأ

 نا ىلع ةينآرقلا تايآلآ نم هركذ امن كلو ٠ اباوص » قطني ال اه

 وهف ٠ ةمايقلا موي رانلا ملكتت نا نم عئالم ال ذا رظن هيف ةراعتسا اهيف

 زاجم مالكلا ىف نوكيو رانلا ةنزخ دارملا نوكي وأ « لاوهلا موي

 : ضرآلاو ءامسلا نأش ىف ىلاعت هلوق كلذكو ٠ ةيلحملا هتقالع ىلقع

 ٠ هيف نيعتم ريغ زاجملا « نيعئاط انيتا انلاق »

 ةراعتسالا ىلع هلمحف « ضقني نأ ديري ارادج » : هلوق امأ

 زاجملا نفل هقرط ىلع ليثمتلل الا همالك ركذب درن مل نحنو ٠ حيحص

 ٠ برعلا نع هرودص هتبسنو

 ىتلا ةلظاعملا ثحبم ىف ىرخأ ةرم زاجملاو ةراعتسالل قرطتيو

 ةلظاعملا ىف ىيحي نب دمحأ ىأر درولو « ظفللا بويع ىف اهركذ

 كلذ ىف فرعا امو : لاقو هدقن مث ٠١ ءىشلا ىف ءىشلا ةلخادم اهناو

 ٠ (8ا/) « ةراعتسالا شحلف لا

 *- سوأ لوق اهتلثما نم دروأ مث

 اعدج ابلوت ءاملب تمصت اهرشاوت راع مده تاذو

 ٠ 50 : عجرملا سفن (3)

 ٠ 1194 : رعضشلا دتن (عا)



 معمل 1ك هس

 ٠ (94) ابلوت ىبصلا ىمسف : لاق مث

 هستيار ىتح نادلولا دقر امو

 رفاحو قاسب هيرمي ركبلا ىلع

 «ء(98) « حيبق تاراعتسالا نم ىرجملات

 وهو « ةراعتسالاو زاجملا حرص ىف رفعج نب ةمادق مهسي اذكهو
 ىف هرثا ناف زاجلملا سردل قرطتلا ىف لاله ىبأك القم ناك ناوب
 نرقلاو ٠ هلافغا نكمي ال ةصاخي زاجملاو « ةماعب ةغالبلا مولع ريوطت

 زاجملا روطت ىق ةخسار .تاوطخ دهش - ماع هجوب - ىرجهلا عبارلا.
 ٠ سماخلا نرقلا ىف ءاملعلا دوهج كلذ لك جوتو ٠ هراهتشاوب

 راه دزالا رصخ

 .٠ نونفقلاو مولعلا ىف راهدزالا رصع سماخلا نرقلا ناك
 سماخلا نرقلا دهشو ٠ ريفو ظح كلذ نم زاجملاو ةغالبلا بيصئو
 ايهمدق ةدلاخ لامعا لالخ. نم راجملا روطت ىف هل ليثم ال امدقت
 ٠ ةمئالا ءامثعلا نم ةفئاط

 زاجملا نع ثدحت دقف ( ه 599 ت ) ىبلاعثلا روصنم وبأ مهتم

 عوذ لك مسي مك هنكلو « ةراعتسالا ةصاخبو ٠ هتافلؤم نم عضاوم ىف

 ٠ اماع اذكه زاجملا اما : هدتع فورعملا لب ٠ همساي زاجملا عاونا نم.

 ٠ ةراعتسالا امآوب

 : هلوقي هل نونع ام هيمسي نأ نود زاجملا نع هثيدح نمف

 هلوقب هل لثميو « هيف نم هب دارملاو ناكملا ركذ ىف لصف »

 ٠ ا١إل0 : ردصملا سفن (8)
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 < هلالجث لج كاق أمكو. .اهلمأ أ .434٠ 'ةيرقلا لأسأو » : ىلاعت
 ٠ « نيدم لهأ ىأ « اييعش مهاخأ نيدم ىلانو »

 : روث نب ديمح لاق امكو

 . .اهديميشن_ةلورلا ىلحتست دئاصق

 ا ىحلا بعال نم ابيب وهليو .. ١ ؟ عدل را قع اسس

 .. هفك ماهبا خي خيشلا اهيلع ضعي
  رباتقللاو مكؤايجأ_ اهي قزجتؤي

 .٠ (“”9) « رياقملا لهأ : ىأ

 .يلا.ىهوب :  ازاجنم ممسي* مل ناو٠ .ازاجبس دركذ ,اميف. .نأ. عازم ال 4 1

 .ةييرقلإ ناف لك نلعو «. ليرملا .زاجملا ىلا هنم. برقا..ىلقملا زاجلاب
 : . لابحلاب دارو ,لجبملا قالطاب

 هيساني لصف » نآونع تحت زاجملا نغ ثيذدحلا فتأتي مك

 : لوقي كلذ ىفو « هبراقيو

 ناك وأ. مل ارواجم. .ناك اذأ ةريغ مباع مىشلا ييمبعت برجل 2«,
 0 5 فب ا مم مدبق .

 : نآرقلا ىفو : لني اهتم هنال.؟ ءامسلاب رطملا. مه يمس < ببسي اثم
 :مىنأجت لج لاق .امكو م .رطلإ ىأ «.ارازدم مكيلع بلا ملصرب ١ الا دلدركا 2(

 : لاق مك . .قافتإب لمرم ادهو * ادتع وأ © رمح رفعا نأ 6 ١

 امك هتم نوكي وأ هيف عقي امب مىشلا فصو برعلإ,نئس نمو ه

 امكو: 0 -حيرلا فِضاع موي قاد« قطاع موي' ىف «َ يئافت "هلل: "ل

 0 ) « هيف رهسي : ىا + رهاس ليلو ٠ هيف اني ىا « مقا ليلأ قوقتن

 ٠ قافتاب ىلقع زاجم اذهو

 ةيانكلاب :ةراعتنمالا زوص 'نم:اكيش دزوي نأ. روضنم انآ 'تفي منو

 . . :  هلوقب اهل مدقيو

 تذل : ةيبرعلا رسسو ةخللا هقف (5)
 1285 : ردصملا سقن (2-)



 ددص ا .٠ ايا ةحويب

 ىرجم ناويحلا نم مهفي الو لقعي-ال ام. عارجا ىف لصف »'

 :. لوقي مث « مدآ ىنب.

 0 .٠ ثيغاربلا :ىنولكأ .: لوقت, امك « برعلا ننس نم كلْذو :

 ا اولخسدنا ,لمنلا اهيأ اي 0 لئاق نم نع. لاق

 0 نم ةباد لك قلخ : هللاو (١ : ىلاعتو هتاحبسم لاق انو 0" هدونجو.

 مهنمو « نيلجو .نلع كمي نم مهتم هنطي ىلع 0

 (230' 6«: عيرأ ىلع ئشمي نم

هج: ذنم نييمرادلا زاظنإ, تفل ريبعتلإ نم نوللا اذه
 كفو 3 « وكيم: 

 طييبويف مالكلا قحو ٠ كلسلل اذه ناكلسي ةديبع ابأو ءارفلا ًاتيأر

 : لاقي نأ:

 يب ,ينولكا. » ىاولإ نلاءاذه نع لدع نكلو ٠ ثيغاربلا ىنتلكا - "

 ةراعتسالا ليبق نم وهو ٠ بولمآلا ىف زوجتلا ةرامآ وه كلخ ناكف٠

 لما معيؤ ةباطخ تطاخيف قابلا ةلزنم لقفي ال ام لوزنتب ةياتكلاب
 . ' .اجملا نم عاونا ؛ةثالث :لمش دق: نبلاجثلاب مالك نوكي ةذهنو هتلماعج

 هلو . ةينكملا ةراعتسالا 352 لمرملا ناجملا 58 ىلقعلا زاجملا 5

 زاييجتللا ةضاخيو عع وتلا ةذها نع :ثيدحلا :اهيفداعأ ئرخا -عنضا اوي

 ١ .: .« (49) ,ىلتقعلل

 نم اهقاس ةفئاط ماتخ ىف ذ لوقيف ةحارص زاجملا نع ثدحتي مث

 : « ظحاجلا نع اههضدي القان عاونالا ةفلتخملا ةيزاجملا » روصلا

 اهزاجم ىف نويوحنلا طلخ امير ىتلا تايآلا نم : دربملا لاق »

 : ةيآلا زاجْمَو اللا « ةمْضيلف زهشلا مكتم'دهتت نمف» :”ىلاعت هللا لوق
50) « همصيلف رهشلا ىف هتدلب دهاش مكنم ناك نمف

 ٠ (

 0 -.:طئرذ ةثللا هقف (؛ي) ” د

 86 : ردصملا سفن (41)

 ٠ ( 40+ ) اون (1818 ( 253 .) قنك ضلك و9 ) : ةغللا هقف رظنا (25(

 (غ1) اني اةةيكن 4 2ع. ٠ ( 045 ) ةخللا هقف رظنا (:0)



 سا ب

 برسعلا تاراعتسا

 1ذه ىلع ةراعتسالا ىف برعلا ةنس ركذيف روصنم وبأ ىضميو

 .قيلي ام ءىشلل اوريعتسي نأ ىهو « برعلا ننس نم كلذ » : وحنلا

 ةراعتسا ىف مهلوقك ٠ رخآ عضوم نم هل ةراعتسم ةملكلا اوعضيو هب

 : ناويحلا نم سيل امل ءاضعألا

 .بجاح , عاملا نيعغ « راهئلا هجو ؛ لاملا سأر 6 رماآلا سار 7

 دي نزملا قير « رائلا ناسل « بايلا فنا « ليجلا فنا « سمشلا

 .ىف مهلوقكو « ةرجشلا قاس « ءامسلا ديك ء قيرطلا حانج « رهدلا

 : قرفتلا

 .ضراآلا عمس نيب اوره ل مهتماعت تلاش « مهاصع تقشنأ »)

 ٠٠ « )54( ٠ اهرصيو

 -ةفلتخسم ناعم ىف ةيزاجم تاريبعت برعلا نع ركذي حار اذكهو

 ل اهيق

 :اميف ةلمح هيلع نش مق ةيميت نبا مامالا ناك هركذ ىذلا اذهو
 هيف زاجم ال ةقيقح امهالك ناسنالا سارك رمألا سأر نأ ايعدم مدقت
 ٠ (42) الَعو هيف ذش امم اذهو

 نآوسقلا تاراعتسا

 : لاق نآرقلا تاراعتسال القتسم الصف ىبلاعثلا دقع

 رذنتل » و « باتكلا ما ىف هناو » : نآرقلا تاراعتسا نم »

 .ء ( هذك 26088 ) ةقللا هقف (5غ)

 - ( 55 ) ناميالا رظنا (40)



 .. 12 الإ

 "0 فوخلاو عوجلا سابين هللا اآايهقادأف 22و )0 سفك اذأ حيسصلاو 2 و

 « اهقدارس مهب ٍطاحأف » و « هللا اهافطأ برحلل اران اودقوأ املك »و
 سأرلا لعتشاو » و ٠.. « ضرآلاو ءامسلا مهيلع تكب امف » و
 ٠ (21) « راهنلا هنم خلسن »و « ابيش

 اسك ةينكملاو ةيحيرصتلا لمش نآرقلا نم ةراعتسللل هليكمتو

 ليثمتلل حلصي ام اهنمو ٠ ةيعبتو ةيلصأ نم ةيحيرصتلا ىعوذن لمش
 ٠ ةيليثمتلا ةراعتسالا ىلع هب

 - ةءادرلاو ةدوجلا تيح- نم ةراعتسالا نع رخآ ثيدح ىبلاعثللو

 نمم هدعن نأ ةبارغ الف نذاو ٠ (2ا!) ىبدآلا دقتنلا عيقب زاجملا ةلصو
 ٠ سماخلا نرقلا مالعا نم مهيديأ ىلع زاجملا روطت

 مدقت دقو ىناوريقلا قيشر نبف رابتعالا اذهب ىبلاعثلا ىليو ه
 ٠ (58) داقتلاو ءابدألا ثحبم ىف هدوهج نع ثيدحلا

 دعاوق نيب جزميف ( ه 25 ت ) ىجافخلا ناتس نيا ىتأيو ©
 هيئاجب ةراعتمالا ىف نسحلا سيياقم نع ثدحتيو « هقنلاو ةغالبلا

 ٠ ةماعب ةيغالبلا نونقلا نع هتيدح
 1 ءاث د11
 : نايبلاو ةغالبلا سمش

 رهاقلا ديع مامالا روهظب ناييلاو ةغالبلا سمش تقرشا مث و
 ةغالبلا هيوبيس - قدصي  ربتعي ىذلا ( ه ءال١ ت ) ىناجرجلا
 رارسا نيدلاخلا هيباتك ىف نايبلاو ىناعملا ىتيرظن عضيو « اهئيلخو
 ليثم اهل قبيسي مل ةيانعي زاجملا ىظحيو « زاجعالا لئالدو ةعاليلا

 درجم نكي مل رهاقثل ديعف مالعألاو داورلا نم هقبس نم لامعا ىف
 ناك لب 26 هقبس نم لامعأ ىلا فيضم درجم الو 6 ملع سسآل ضراع

 ربتعي ىتلا مظنلأ ةيرظن مئاعدل اخسرمو ةغالبلا نوذف ةفسلفل اعضاو
 ٠ اقيبطتو ةدعاق هيف ديرفلا صنلا زاجعالا لئالد هباتك

 .٠ ةقللا هقف ((

 . 1( !١"؟/1 ) رهدلا ةيميت (47)

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 5١ ) : رظنا (54)



 7-0 35 ايام ال

 ؛ضئاصختو :هتويق اهّيف نابأ ةياثعب هذنع زاجملا .نوؤئف تيظخؤور: , »
 ؟ىف ضافاو ضافثو « لسرملا.زاجمللو « اهيورمك' لكن ةراعتسالل: ديمف
 ٠ تابثالا ئف زاجملا وأ ىدانتسالا_ىمكحلا- وأ ىلقعلا زاجللا سيبسات

 ؛ىرشخمزلا هللا راج مامالل .لوائتي. سداسلا نرقلا ىفو ه
 ءارو صوغي « اديرف اريبفت هللا باستك رسفيو ةيارلا ( ه همم ت تو

 ايغالب اليلحت هبيكارتو هتادرفم للحيو « هغماوغ ىلجتنيو ةيناجم
 يق ىف هناهيجوتب | اذخت : ريما يع مآمالا ركا ايفتقم « اعتار
 .٠ عنقيو عتميف ةيزاجملا هروص مامأ ةعئار تافقو فقيو ظ مظنلا

 هتميق قاس زاجملا زيوطتا ىف اركأ اهاقنأو لماوعلا زبكل نا ةفيار
 4 ىرشختمزلا كقاشك ىف 3 الئمتم ( ناك نسداسلا نرقلا- ىف :بيلامالا حف

 اورقلا ىف ارثأ اهاقباؤ كماوعلا ربكا ”رهاقلا“ ديع مامألا اباتك ناك امك
 « ةصاخس ق زا جملاو « :ةماعب ىغؤلبلا سردلا .ناك !ذإ و .٠ سيماخلا

 مامالا :: امه. نالتجرلا كئاقف. «,عباسل! ,نرقلا ليق نيلجرل انيدم
 رخاوأ ىف امهي قحليو ٠ ىرشخمزلا مامالاو « ىناجرجلا رهاقلا دبع.

 لمعجيو :( .هر 384: ت ) :ىرزيشلا .ذقنم. نب .نيدلل_دجم نرقلا. اذج
 + (495) عيدبلا بورض نم .:لابرض زاجملاو ةراعتجالل

 عياسلا نرقلا مالعأ

 نب دمحم هللا دبع وب' همالعا زرب' نمو عباملا نرقلا ىتأي مث
 ماما فقيؤب *:اتضئار.ءانيقت' ةغالبلاب ننقيو ("3.1 تب ) ىزارلا زمع
 انيمامالا نثآ ئفقت .دقو ٠ ,(4:) ةليوط تافقو. تاراعتسالاو زاجنللا
 ننلعلا' جينملا هلمغ ئلع باغيو ٠ ىرشخمزلاو :ىناجرجلا رهاقلا .دنع
 الع مما 6 ' ناجعإلا 'ةيارد_ ىق'زاجيإلا ' ةياهن » ': هباتكو ٠ قيقدلا

 ؤيثك' ىف'ايزاجم ىحنتم' نآرسلقلل هريشقت ئفءاحخت دقو “ قحب ىمسم
 "عر هتايآ. نم

 جهنم نم بيرق هجهنمو ( +11 تر)' ىكاكسلا بوعقي ىلا ةالئو

 مل“ ىذلا ضصئلاخلا ديدجلا اهتم تاففو ”زاجملا "مام فقوو ٠ ىزارلا

 : ذقنم نبال نآرقلا عيدب رظنا (19)

 :؟(583 ) زاجيالا ةياهت رظنا (0-)



 سال أ

 هللا بتك دق « ملتفملا » : هباتك نم ثلاثلا مسقلاو ٠ دحأ هيلا هقبسي
 ٠ هيلع نيقباسلا بتك نم هريغ هلني مل اظح. هل

 ريثالا نباو ( ه "55 تا ىدادقبلا فيطللا دبع انزواجت اذاو

 ( ه 004 تا ) ىناجنزلاو ( ه 00١ تا) ىناكلمزلاو ( هاا تا
 ( ه "560 تز) ديدحلا ىبأ يا را

 (ه 541 ت) كلام ني نيدلا ربديو ( ه 586 ت ) ىناطرقلا مزاحو
 مهلو « ءالؤه لك انزواجت اذا ( ه 7٠١ ت ) ىزاريشلا نيدلا بطقو
 : ىلا زاجملا ىف تاماهسا

 (61) ىنيوزقلا بيطخلا نمحرلا دبع مامالا

 اًهنمو « .ةغالبلا نيناوق ةغايص ىف ةريخآلا ةملكلا ىل؛ لصن انناف
 تناك مث « دحاو ءانأ ىف هلبق ليق ام بيطخلا مام امالأ بكس دقف زاجملا
 ةعالبلا موثع ىف هدعب اىبتك نم لك هيلإ عجري اردصم هتاباتك

 ىذلا حاضيالا مث « حاتقملا صيخلت » هباتك لالخ نم كلذو ٠ نايبلاو

 ٠ هل احرشش هعضو

 نرقلا فصتنم ذنم ىغالبلا سردلل ىحرلا بطق ناك لمعلا اذه

 تاريرقتلاو ىشاوحلاو حورشل لأ هلوح تمأق دقف ٠ نأآلا ىلاو نماثلا

 ٠ بيطخلا لبق ءىش اهيف ب بتكي مل ةغالبلا نأكو ٠ تاديرجتل كل

 تاركذم اهلوح عضو امو « نوناقلل » ىه هتاغايصو هتاياتك تناكف

 . اهل ةيليصقت

 مامتها ىف وحنلا ىف هيوبيس باتكك ةغالبلا ىف هتاباتكو
 عضو امو « بيطخلا تاباتكيو ٠ نيحراشلاو نيثحابلاو نيمرادلا
 ىغالبلا سردلا ىوتسا تاديرجتو تاريرقتو شاوحو حورش نم هلوح
 بهاذملا لك تمهسأ دقو ىهتنملا دنع زاجملا ةلحر تقفوتو ٠ هقوس ىلع

 ىقوت دقو ) ةساردلا هذه نم هب صاخلا ثحبلا ىف ةمجحرتلا تقبس ش3(

 , ٠ هللا ةمحر هالو ماع
 (' م ج_.لاجملا -54)



 ه- أؤ*ءال4# ل

 ةليسو زاجملا راصو ٠ مامالا ىلا تاوطخ اهعفد ىف ةيمالسالا ةيركفلا

 : :اهيمارمو اهتالحلد هاتكتساو صوصخلا مهف لئاسو نم

 ريسفتناو ةغالبلاو زاجعالاو ) دقئئاو بدالاو 4 وحئلاو ةعللا ىف

 ةراضح اهيلع تماق ىتلا كفاورلا ىهو « هقفلإو لوصآلاو « ثيدحلتاو

 . اهبكنوك تقلاتو « اهقراعم ترهدزاو ةمالا

 برعلا دنع زاجملا ةأشن بابسأ

 ةيمالسالا ةراضحلا سسأ اوزعي نأ نيثحابلا نم ريثكل وهلحي

 اودلق برعلا نا نولوقي تاذئاب زاجملا ىفو ٠ ديلقتلإو 'ةاكاحملا ىلا
 ىتلا ىه زاجملا ىف وطسرأ تاباتكف ٠ اهوكاحو نانويلا ةراضح هيف
 ٠ (08) زاجللا ةركقب برعلا داورلا ىلا تحول

 لب « ليلد هيلع مقي ملو « هل دنس ال لوقا اذه نأ عقانوتاو

 ةفاقثلاو ركفلل ىعرش ديلو زاجملا نأ وهو « هدض ىلع مئاق ليلدلا
 . دحاو ليثد ال ليطد نم رثك# كلذ ىلع انلو ٠ ةيبرحلا

 وطسرا بتك مجرتت نأ لبق برعثا دنع فرع زاجملا نا : لوألا
 اهلاونم ىلعو « اهنم زاجملا ةركف !وقتسا برعلا١ نأ نومعزي ىتلا

 اوجست .٠

 حلطصم درو 2 ها ماع ىفوت هنأ حجارلاو « ىشرقلا ديز وبأف

 ىذلاو « ىناعملا زاجم » ىناعملا ىلا اغاضم ةرم نم رثكا هدنع زاجملا
 رقتسا ىذلا ىزاجملا ريوصتلا دصقي ناك هنا ثحابلا ىدل حجري
 ىتاعملا زاجم هامسا ام ىلع هداهشتسا ىف هنا « دعب اميق هموهفم
 زاجملا روص ىق هدعب دع'ايزاجم اليلحت اهلذحو ةروئام اصوصن دروا
 1 ٠ ىزاغتساو « لسومو « ىلقع زاجتم ٠ عاونألا فلتخالا

 اهمجرت مث: ةيسنرفلاب نيسج: هبط روتكجلا خويتك ىتلا رفنلا ةمحقم رظنا (01)
 ووتكدلل « .رثنلاو .رغشلا ثيدح. نم » كلذكو ٠ ةيبرعلا ىلإ! « ركنلا دقن » ققحم
 ا قيسح هسلط



 هلا ١08

 اهامسو ةراعتسالا ىلا ءالصعلا نب ورمع وبأ اموا هلبق نمو
 . ( ه184 ) ماع ىفوت ورمع وبأو ٠ اهمساب

 . ه 806 ماع تناك ظحاجلا

 ىفوت ةبيتق نباو تالوج زاجلا عم هلو ةبيتق نبا هالق مث
 ءاه اك ماع

 ىلع هقبط دقو « نآرقلا زاجم » هامس اباتك عضو ةديبع وبثو
 .ىفوت ةديبع وباو ٠ كلذك ايزاجم اجهن اهيف اجهان ةريثك تايآ
 +« 91٠٠ ,داع

 ةباطخلا باتك مجرتم قحسا نب نينح ناف وطسرا بتك امإ
 نأ لبق « ةباطخلا » باتك عجرت هنا فرعي مئو ه 15845 ماع ىفوت

 باتك ناف رمآلا ناك ايأو ع ؟1/4 ماع « عيدبلا » هباتك زتعملا نبا عضي
 برطعلا ةفرعم ىف ريثأت هل نوكي نأ ليحتمي « ةباطخلا » وطسرأ

 ريئأآتلاف ٠ وطسرأ بتك ةمجرت لبت  انيقي مهدنع هروهطظل زاجملاب
 ارتي نمو ٠ هقيس نميف لمتحم ريغف زتعملا نبا ىف المتحم ناك ناو

 ايوق اليلد دجي ال وطسرأل ةباطغلا باتكو ٠ زتعملا نبال عيدبلا باتك
 نيح نيمح هِط روتكدلا فزاج دقو ٠ وطسرأب زتعملا نبا رثات ىلع
 آرقي مل هنأب فرتع' هنأ عم زتعلا نبا ىف وطسرا ريثاتب مزجي داك
 ٠ هل هقحو نمع افصو هنع عمس امئإو « عيديلا » باتك ىلع علطي ملو

 نرقلا ىلا هتمجرت ترخآت دقف وطسرأل «. رعشل) نف » باتك اما

 لوأ زاجملاب بوعلا ةفرعم ىف هل رثا ال  انيقي وهف ٠ عبارلا

 0 ٠ ةوفرع ام

 نع زابجملل مهتفرعم ىف نانويلل نونيدم برصلا نأب لوقلاف

 دنع اريثأت اهل نأ ركنذ ال نحنو ٠ اهل دنس ال ىؤغد”وطسرأ بتك قّيرط

 نوكت نإ هركذن يذل ,نكلو هريغو رفعج نب ةمادقك ن نيبتاكلا ضعب



 هس اال تأ

 زاسجلملا ةفرعم ىلع برعلا .نويع تحتف ىتلأ ىه وطسرا بتك.
 ٠ هوفرع أم لوا:

 لك ىدل فرعيو كردي امم همفن ىزاجملا ريوصتلا نا : ىناثلا
 ىلع هعاردا فقوتي الو « همهفو مالكلا عامس درجم نم بوعشلاو ممآلا

 نوكي ايوق انالعا اهسمفن نع نلعت ةيزاجملا ىناعملا نال ٠ ةمأ نود ةمأآ

 .٠ ةبالخو ةفارط اهيف ناك اذا ةصاخبو « رهاظ رثآ عماسلا دنع هل.

 برعلاو ٠ تاحلطصملاو طياوضلا عضول ةاعدم ىنتاعملا كارداو

 نأ مهيلع ركنتسمب سيلق قوذتلا ىف اسحو « نايبلا ىف ةوق اوتول
 اذهو + اهغ ةلياقلا ىناعملاو ةيقيقحلا ىدأعللا نيب ةقرفتلا نف اودهتجي
 : ىتأي اميف هيصفتو ٠ ناك دق ىذلف وه

 ١وفقو نيسرادلاو ءاسملتعلا نم داورلا وأ برعلا نا : ثلاثخلا

 وأ ةفولأملا ىتاعملل ةلباقم ناعم ريوصت اهيف ىتلا صوصنلا مامأ

 ىف اودهتجاو ٠ اهريغ نيبو اهنيب قرفلا اوكردآو اهولمأتو ةيقيقحلا
 ٠ ةبسانم فاصواو ءامساب اهوصخي نأ

 ىف عاستالال » حاطصم تايمستلا هذه نم رهظ ام لوأ ناكو
 « هيوبيس تاباتك ىف رهظ لوألا « برعلا ناسل ةعس » وأ « مالكلا
 ررك مث ٠ مدقت امك « ةلاسرلا » ىف ىعفاشلا مامالا هركذ ىناثلاو.
 ىومإلا رصعلا رخاوا ىف رهظ مث ٠ نيحلطصملا نيذه نوقحاللا
 نونف لكو زاجملل ذاماش « عيديلا » حاطصم ىسايعلا رصعلا لئاوأو
 ضهنف ٠ عيدبلا ءارعشب اوقرعو ءارعشلا نم رفنتل موق هبسنو ةغالبلا
 هففورعم عيدبلا نا سانلت لوقيل « عيدبلا » باتك جرخاو زتعملا نبا
 نب ملسمو راشي لثم نيثدحملا عارتخا وأ عنص نم وه سيلو ءامدقلل
 ٠ (07) سأاون ىباو « ديلولا

 ةزاجم : بيكارتلاو ظافلألا ضعبل مهضرع بقع نولوقيف زاجملاو.

 ٠ ” : عيدبلا رظني (0)



0 

 -« عاستالا » حلطصم اوقلطإ دق اوناك نم نأ ىلع اذه لدف ٠ اعاستإو|
 امهدحا فطعو امهنيب مهعمج ليلدب « زاجملا » عقاولا ىف اودارأ امتا

 : ةيآلا زاجلل هنايب بقع ةديبع وبأ لوقي ناك ام اريثكو ٠ .رخآلا ىلع
 2 . (05) « كلذ لعفت برعلاو »

 ةريثك ةرهاظ « زاجللا » ىلا « عاستالا » حلطصم روطتو

 .نيناوقلاو طباوضلا نال ٠ نونفلاو مولعلا رئاس ةأشن ىف دورولا

 ا ا الا كل ل حل هلوت ال ةيملعلا

 ةياسسهن ىف ةيملعملا تاحلطصملا انرصح انثأ ولو ٠ لامكلاو جضنلا
 انرثع امل لوألا نرقملا ىف ادوجو اهل انبلط مث ىرجهلا غبارلا نرقلا

 ٠ لاب ىذ ءىش ىلع اهنم

 ىناعملا ةآرم ةفللا

 «ةولجملا ةآرملاب نوكت ام هبشأ ةيوغللا- تاريوصتلاو صوصنلا نأ

 اهصئاصخو اهحمالمو ىتاعملا تامسق هترا ناسنالا اهيف رظن املك
 .لكب ىنامعلملا ةروص سكعت اهنال ؛ ىناعملا ةآرم ىهف ٠ تقد امهم
 هحمالم هل ودبتف اهمامآ فقي نم ةروص ةآرملا سكعت امك اهيف ام

 ههجو تامسقو

 ءاج نمو داورلا نم نيسمرلدلا ماما ةيبرعلا ةغللا تناك اذكهو

 ةنم برعلا ةغل ىف زاجملا ةأثن انعبتت ولو ٠ اذه ائثموي ىلا مهدعب
 .هصيخلت ىف غاصو بيطخلا ءاج نأ ىلا باتكلا هيوبيس عضو

 تاملك اندجول « ةيكاينلا ةعايصلان 00 ةعالبلا نيناوق هحاضياو

 عيمج ىن زاجملا ةركشب تحوأ ىتل 0 بيكعارتو « اهنيعب

 : ةساردلا هذه ىف انب رم ل املكلا كلت نمو ٠ هلحارم

 « اهيذ انلبثا ىتلا ريعئثاو « اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأساو

 ٠ ( ؤ!# ب الا -16- ؟١/١1 ) نآرتلا زاجم رظني (ه4)



 لإ "الطكدما <

 « قفاد ماه نم قلخ » و « ةمحرلا نم لدلا حانج امول ضقخاو »

 « راهنلاو ليللا ركم » و « ةيضار ةشيع ىف » و « رمآلا مزع اذاف »و

 اومصتعاو » و « عوجلاو فوخلا سايل » و « نوحبسي كلف ىف لك »و

 انلاق » و « ىقثولا ةورعئاب كسمتسا دقف » و « اعيمج هللا ليجب

 « ةبقر ريرحتف » و « اجرح اقيض هردص لعجي » و « نيعئاط أانيتا
 ها( مهئاذآ ىق مهعباصأ اوعضو » و

 هعاوناو هماسقا لكب زاجملا داليا ىف ابيس تئاك صوصنلا هذهف

 : برعلا مالك نم اهلثمو ٠ ذاسرمو ايراعتسا « ايوغلو ايلقع

 تعسضاوت رييزلا ربخ ىتأ امل
 (50) عشخلا لابجلاو ةيندملا روس

 هلطاب رصقأو ىكيل نع بلقلا احم
 (01) هلحاورو ايصلا سارقأ ىرعو

 تللهت نرق هجو ىف هزه اذإ
 كحاوضلا ايانملا هاوفقا ذجاون

 ةرقو تفشك دق حير ةادغو

 امهملامز لامشلا ديب تحيصأ ذأ

 اهرافظأ تبشنأ ةينئملا اذإو
 عفنت ال ةميمت لك تيغلا

 ىرسلا لوط ىلمج ىلا اكلش

 ماما ىف انل قحلا عسصح

 اناا تيان لا ذك

 لستقم ةبسانمب ربرج هلئاق ( 50/١ ) : هيوبيس دهاوش نم تيبلا (55)
 لتقم فصو : لاقف باتكلا دهاوش حراش ملعالا هيلع قلع دقو٠ ماوعلا نب ريبزلا
 ىف لتتو لسبجلا موي فرصنا نيح من5 هللا لوسر بحاص ماوعلا ني ريبزلا
 اذهو « هل ائزح تعشخوو اهلابجو ىه ةئيدملا تعضاوت ٠.٠ ةليغ قيرطلا
 + افرصتب « اهله؟ ديرأ؟ امئاو « لثم

 ةبوسنم ةساردلا هذه ىه تارم اهركذ قبس هدعب امو تيبلا اذه (6+)



  ١١الو تا

 ىلع اهُواَقبا نكمي ال ىتلا ةروكأملا صوصنلا نم ريثك كلذ ريغو ١
 : اهرهاوظ.

 ابصلل سيلو « عشخت ال اهلابجو « عضاوتت ال ةنيدملا روسف
 اهل مامز ال حيرئاو ٠ كحض الو زجاون اهل تسيل ايانملاو اهكلمي لخفور
 لّخبلاو « وكشي ال لمجلاو « رافظأ اهل تسيل ةينملاو لامشلل دي الو
 ٠ زاجملاو ليوأتلاو فرصل؛ نم دبالف ايحي ال مركلاو لتقي ال

 ةصاخلا ىئاعملا ىلا ناهذألا تفل ىف صوصنلا تمهسا اذكهو

 تيعشتو ٠ زاجملا حلطصم ةياهنلا ىف اهيلع قئطأف تروطت ىتلا
 « ةغالبلا مولع نم املع زاجملا راصو « هعورفو هلوصأ تددعتو هلكاسم .

 ٠ اهتونف ىقرأ نم انفو

 .ةيبرعلا بيلاسألا ىف رظنلا لالخ نم افرص ايبرع اشن زاجملاف
 ىوتللا ريبعتلا نم نييوكمم نيب اوريم لكاوالا نيسرادلا نال كتذو

 : برعلا دنع

 .ةاتعم ةقيقح نع الاؤس ىضتعي الف لصاألا ىلع راج امهدحا ه

 تناك ةيوفل ةقيقحلا وا رهاظلا ىلع لمحلاب دعب اعيف فرع ىذلا وهو

 ٠ ةيعرش وأ ةيفرع وأ ةيلفع وا

 ىف الاؤس ىضتقاو « لصآلا ريغ ىلع ىرج ام ىناثلاو ج
 مالكلا ىف عاستالا » ب ىمس ىثعملا كاردا هعيو ةانعم ىلع فوقولا

 ٠ ةيمستلا هذه لحم زاجملا حالطصم لح مث

 رهاظلا ىلع ىرجلا وا لمحلاب ىمس دق لول. عونلا ناك اذإو
 ءادألأ

 يم

 زاجلا ٠

 هنود اركبم اهاهسا زاجملا ةأمن ىف تمهسأ ىتلا صوصخلا نمو

 : هلوقو « مهتراجت تحبر امف » : هلوقو « ةيرقلا لاساو » : ىلاعت
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 لك كلذكو « راهنلاو ليللا ركم لب » : ملوقو « قفاح كم نم »
 .ماهفتسسمالا لثم ىعضولا هانعم اهب اهب دري مث ىتلا ةيئاشنالا بيلاسالا

 زاجملا وه زاجملا عاونا نم فرع ام لوا نأب لوقلا نكميو

 دنع هفورعم تلظ نونفلا هذه نأو ٠ ةراعتسالا مك لسرملا مث ىلقعلا

 زاجملاو ٠ زاجملا حلطصم رهط نأ ىلا مالكلا ىف عاستالا » مساي داورلا

 ٠ بلغألاو معآلا ىف هانعم نود هظفلب نكلو داورلا دنع اقورعم ناك

 اهقفا نم ٠ ًاشئملاو كل دلوملاو ةمورآلا ىبرع ةيبرعلا ةغللا ىف زاجملاف]

 رادو امجنأ : هبكاوك تقلأت ةيفاصلا اهئامص .ىقو « علط حيسفلا

 بسني ٠ اهلامجو اهرحس ةيبرعلا ةغللا بلسي نأ ديري نمو ٠ اسومشو

 دقف « ةلوحنم اهايازمو ٠ ةراعتسم اهنساحم لعجيو اهريغل اهلضف

 ٠ [ ليبسلا ءاوس بسكنتو ٠ يوعدلا ىف برغا

 ( ليجستلاب ةريدج قئاقح )

 -« زاجملا » ةملك لمعتسا نم لو ش نيفحانبلا "نيب 'قوزعملاو

 ديز' ابأ نال ؛ هقالطا ىلع هب ملسم ريغ لوقلف اذهو . ةديبع وبأ وه'

 زاجملا ةملك لمعتسا دق ناك ةدبع ىبا نم ادوجو قبسا وهو « ىشرقلا

 ةديبع وبأو ه 17٠١ ماع ججرأا ىلع يفوت ديز وباف - ةديبع نبا لبق

 0 ا ا

 لوقلا ةيقبسأ سيلو « زاجملا راهتشا » ةديبع ىبا ىلا بسني ىذلاف
 لامعتسا نم قدا زاجملا ةمثكل ديز ىباأ لامعتسا ناك ناو ٠ هب

 ٠ ةديبع ىبأ

 ئلع هلتطا ةديبع وباو ٠ العف زاجم وه ام ىلع هقلإحأ ديز وباف

 ٠ ردانلا ىف الا زاجم وح ام ريغ

 اناونع 'زاجلملا لعج هنال ةديبع ىبال ةرهشلإ بابسأ عجرتو



 - 6١ مأ تأ

 هس تفل ةرثك تايآلل هحرش دنع هركذ نم رثكأو « باتكل

 ٠ ةضاقتسالا

 نع تيلسو رثكملل ةرهشلا تبسنف نيترم الا هركذي ملف هيز وبأ امأ

 ..لقملا

 ىلا بوسنم ةراحتسالا حئاحضم روهظ نأ هه كلذك فورعملاو 6

 ْ ّْ .٠ هب لاق نم لوأ هنأ ىلع .ظحاجلا

 نب ورمع ابأ نال ٠ كلذك اهقالطا ىلع ةملسم ريغ ةبسنلا هذهو
 ىلع ةراعتسالا ظفل قلطا نم لو! ناك قيشر نبا ىور ام ىلع ءالعلا
 ظحلاجلا امأ ( ه ١82 ( ماع ىفوت ورمع وباو ٠ العف ةراعتسا وه ام

 . ه 5066 ماغ ىقوتف

 ناق ظحاجلا اما ٠ ظحاجلا نم ورمع وبا اهي قحأ ةيقبسالاف
 ٠ قبسلا نود لامعتسالا ةرثك وه هيلا بسني نأ قحتسي ىذلا

 لسرملاو ىلقعلا زاجملا روص فاشتكا ناب لوقلا حص اذا ه
 ىيحلطصم لبق فرع ةراعتسال حاطصم ناف ةراعتسالا روص لبق تفرع
 ىلع قلطت امك امهيلع قلطت ةراعتسالا تلظو ٠ لسرملاو ىلقعلا زاجملا
 ةقيقد ةقرفت لواو ٠ هيبشتلا ىلعو , ةلكاشملا لثم.عيدبلا روص ضعب
 زيزعلا هيع .نب ىلع ىضاقلل دي ىفع ناك ةراعتمالا ىنعم ديدحتل
 ىضاقلا هررق امب ىناجرجلا رهاقلا دبع مامالا عفتنا دقو ٠ ىناجرجلا
 ٠ هيبثتلا روص نيبو اهتيب قورفتاو ةراعتمالا ىنعم ٍديدحت ىف

 ةبيتق نيا مدقاملا وحتلا ىلع عيدبل! نونف نيب طلخ نمءو
 ٠ نييلوصالا نم ريثكو ىضركا# فيرشلاو « ىنج نباو

 هتقذ ٠ اددع نوصمي ال ةمآل ءاملع نم زاجملاب نيلئاقلا نا ه

 ةاحنلا لك هب لاق ٠ هب نايبق ءاملع راثكتسا لبق ةدع فكاوط هب تلاق
 نيرستلاو ءه”هتآفناو نييلوصالاو « داقنلاو ءابدألا مث « نييوذللاو

 ىلا عجري زاجلملا ىف ثحيل؛ عاستا ىف لضفلا ناكو ٠ نيثدحملاو



 همس 19١ مقالات

 هاياضق و هلكاسم امأ ٠ نييزاجعالا و داقتلاو ءابدألا و ةاحنلا و نيب دوخللا

 مامالا نم اءدب نييغالبلا ثحابم ىف الا اهيف لوقلا ررحي ملف هقئاقدو
 ٠ امهتيب ناك نمو ىنيوزقلا بيطخلا ىلا ىناجرجلا رهاقلا ديع

 مل زاجملا ىزوجم نا اهليجست بجي ىتلا قئاقحلا نمو ©
 اونوكي مل ١ هلوصاو هدعاوق نم اوررق ام اوررق نيح ةلفغ ىف اونوكي
 راضم ىلا اوهين مهنأ ول : لاقي ىتح مهترظن ةلاصأ ىف حدقت ةلفغ ىف
 اريثك انيأر دقو ٠ اولاق امي مات رصي ىلع اوناك لب ٠ اوعلقأل زاجملا
 نوهبني نويلوصالاف ٠ زاجملا ىركنم بهدمل ةدقان ةتافتلا تفتلي مهنم
 هيعنام هبش نوركذيو ٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف عقاو زاجملا نأب
 ٠ اعنقم ايعوضوم آدر اهيلع نودري مك

 نولوقي ىلقعلا زاجملا ثحبمل مهضرع بقع ؛مهناف نويغالبلا اما
 ركذلا تايآ نم هيلع دهاوشلا ضعب نودروي مث ريثك نآرقلا ىف وهو
 . ميكحلا

 بيطخلاك ةدعب ءاج نمو « رهاقلا دبع مامالا جهنملا اذه جهن

 ٠ صيخظلا حارش لكو دعسلاو

 ملو نولوقي ام نودصقي اوناك زاجملا ىزوجم نأ : اذه ىنعمو
 ٠ لهج وأ ةلفغ وأ وهس نع هولوقي

 لاق نم نيبو « زاجملا زاوجي لاق نم نيب ريبك دج قرفلاو ه
 نيديلا عباصأ نودعتي ال  ةلمج  عنملاب نولئاقلاف ٠ هعنمي
 نا : لوقن نيح ائكناف كلذلو ٠ مهك رصح ذلف نوزوجلا اما

 ىف ىفكت ال ةرابعلا هذه ناف ٠ ةمآلا روهمج لوق وه زاجملا ةزاجل

 هذه هيلع لدت امم ىنعم رغوأ عقاولا لولدم نال ؛ عقاولا ريوصت
 هذه ىف هانقرع ىذلا قيقحتلا اذه دعب زاجملا راكن'و ٠ ةرابعلا

 ٠ (ها/) دجوي داكي ال ةساردلا

 ىركدم رثكأو « ةغللا ىف هعودو عذمي مل نآرقلا ىف هراكتاب لاق نم نال (09)
 قحسسا وبأ مهو اقاطم هوركتأ ةثالثو ٠ ةغللا نود نآرقلا ىف هوركنأ زاجملا
 نم هب اورقا ةيج نم هوركنا ناو مهو « عيقلإ نباو ةيميت نباو ىنيئارقسالا

 ٠ دجوي داكي ال زاجملا راكنا نا انلق اذهل ٠ تايج



 ةييس ١مل هس

 زاسجملا ىزوجم دنع ةساردلا هذه ىف قئاقحلا ةقيقحو ©
 ش ىتآلا ىف اهروصن.

 زاجملا ىفنو ٠ ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف عقاو زاجملا نا
 . قحلل ةمغارمو ةرباكم ةغللا نع

 ثيدحلا وا نآرقلا ىف زاجملاب لوقلا نم رطخ الو رظح ال هنأ
 مدقت امم ءىش ىف بذكلا عوقو هب لوقلا نم مزلي الو  ةغللا هلي
 . ىقيقحلا ىنعملا ةدارا نم عنمت ةنيرقب . امئاد . بحصي زاجملا نال

 : هعم ليوأت الو هيومتلإ ىلع صيرحف بذاكلا اما ٠ لوأتم زوجتملاف
 زاجللا ىفن زاوجو « هانعم رهاظ ىف ظفللا هيلع لد ام ىعدي لب
 وه سيل لاقيف « دسا » عاجشللو « رامح » ديلبلل مهلوق لثم ىف
 ىقيقحلا ىنعملا ىلع بصتم هيف ىفنلا ناسنا وه لب دئاما الو رامحب
 اما ٠ زوجتللا دنع دارم ريغ وهو © ةيميهيلا ةيدسالاو ةيرامحلا »
 ىناثلا ىف « ةعاجشلا » و « لوآلا ىف « ةدالبلا » وهو ىزاجملا ىنعملا

 . زاجملا وركنم ىتح دح! هيفنب لقي ملف

 : رضانع ةثالثب ققحتي زاجلا نا ©

 ونهو« زاجملا ةدمع لقنلاو ٠ ةنيرقلاو « ةقالعلاو « لقنلا

 زاجملا ىف لقفلاو ٠ هلا عضو انم ريغ ىف مالكلا وأ ةملكلا لامعتسا

 بسنلا ىف عقاوق ىلقعلا زراجلملا 9 « ظافلآألا ىلع عفاو ىوقللا

 ةقالع دجوت مل اذاف لقنلل ححصملا رصتعلا ىه ةقالعلاو تادانسالاو

 , لعفلاب لقنلا مت ولو زاجم الف

 يك ا و و ةعالعلاو

 عونلا رابتعا اهيف ربتحملا نأ حيحصلاو اذه ىق عّقاو فالخلا ؟ ايعوت

 اهثحب نم رهيشأ نييئوصالا دنع ايثحب ةلأمملا هذهو ٠ صخشلا نود

 ٠ نييغالبلا دتع

0 

 ناف الاو زاجاا ىف اينم تيالو 34 ةيوذدعمو ةيظفا ناعونذ ةنيرشدلاو

 نم نكر ةنيرقثا لهو ٠ زاجلاب ةقيقحلا طالتخال امهبم نوكي مدلكنا



 هد ٠١ خعرا

 .ىلا برقآلاو ٠ اذه ىف عقاو فالخلا ؟ ققحت طرش مأ زاجملا ناكرأ

 ,عقي ايحالطصاو ايوغل زاجملا نال ؛ نكرال ققحت طرش اهنا باوصلا
 اهناكم تزاج ةملكلا نأ ىنععب زاوجلا نم هنال ٠ لقنلا درجمب

 وهف « اهب زوجم وأ « لعأف ىنعمب لعفم وهف « رخآ ناكم ىلإ
 .ناطرش ةنيرقلاو ةقالعلا نم الك ناف اذه ىلعو ٠ لوعفم ىنعمي لعفم

 ٠ لقنلا وه نكرلاو ٠ هتحصو زاجملا ققحت ىف

 ىف اهل دوجو ال ةيسفت ةيئمعو ىنهذ رايتعا امكاد ةقالعلاو

 اهل نوكي انيحف ةنيرقلا امأ ٠ جراخلا ىف .دوجو اهل ناك ناو مالكلا
 ةنيرقلا امهو ٠ بسحف اينهذ ارابتعا نوكت انيحو ٠ مالكلا ىف دوجو
 ٠ ةيونعلا ةنيرقلاو « ةيظفللا

 : نامسق هعمدعو ٍظفللا ىف فرصتلا/ بيمحب زاجمللو ه

 ىف روثلاك :ظفللا ىف هيف فرصتلا حكي اع ومو قول زاجم

 « رفكلاو لالضلاو لهجلا ىف تاملظلاو ٠ ناميالاو ةيادهلاو ملعلا
 ماسمالاو ٠ تاذلا اهب ادارم ةيقرلاو « ةمعنلا اهب ادارم ديلا لثمو
 .مدقت دقو « تبثملا » ىق « زاجملا » ب اذه ىمسي رهاقلا دبع

 .٠ (ه8) هئايب

 ىقبو ةبسنلاو دانسالا ىف'لب ظفللا ىف فرصتلا عقي مل اذاو

 ىلا يلل رعشلا ةباشا دانساك ىلقعلا زاجملا وهف هانعم ىلغ ظفللا

 عيبرلل تابنلا تابئاو مايآلاو

 دقو « تابثالا ىف زاجملا » ب اذه ىمسي رهاقلا دبع مامالاو

 ٠ كتعلطب ىلاحتكا ىنايحأ : لثم دحاو بيكرت ىف نازاجملا عمتجي
 نازاجم ةيؤرلا ىنععي ل 4 رورسملا ىنثعمب ءايحالا هيذف

 ٠ ىلقع زاجم لاحتكالا ىلا ءايحالا كانسأو نايوثل

 ٠ رهأقلا دبع مامالا نع هائيتكام البق رلظنأ (58)



 بس 5ٌ)ءركم0 بسم

 : بمن ثالث ىف عقي ىلقعلا زاجملاو ه.

 ىرسج : لثم هلعاف ريغ ىلا لعفلا دانساب ةيدانسالا ةبسنلا
 هذه ىف ىلقعلا زاجملا عوقوو ٠ رهنلا ىف ءاملا ىرج : ىا ٠ رهنلا
 ٠ بلغألا معألا وه ةبسنلا

 تمون : لثم هلوعفم ريغ ىلع لعفلا عاقياب ةيعاقيالا ةبسنلا
 لطصأ لاساو ليلكا ىف سانلا تسموذ ىأ 6( ةيرقلا لامااو نإ ليللا

 . .ةيرقلا

 هيلأ فاضي نآ هقح ام ريغ ىلا ءىشلا ةقاضاب ةيفاضالا ةبستلا
 ٠ ليللا ركم : لثم

 ٠ هب زوجتملا ٍظفللا رابتعاب روهشم ميسقت ىوغللا زاجمللو و
 : ناغون رابتعالا اذهب وهز

 « هانييحاف اتيم ناك نم وأ » : ىلاعت هلوقك درفملا ىف زاجم
 « الالض » ىنعمب ©« اتيم » ىف عقو زوجتلاف ٠ هانيدهف الاض : ىتعي
 ٠ ةأئيدع ىتععي (( ةأثييحأ » ىفو.

 رخؤتو الجر مدقت » : ددرتملا ىف مهلوقك بكرملا ىف زاجمو
 هانعم نع ظقفالا هيف جرخ. درفلا ىف زاجملا نأ امهنيب قرفلاو « ىرخل'

 ةيوشقللا اهيتاعم ىلع ةيقاب هيف ٍظافلألا بكرملا ىف زاجملاو

 ٠ اهتادرقم ىف الل ةيبيكرتلا ةئيهلا ىنعم ىف لصاح. زوجتلاو-

 هروجو بكرملا ىف زاجملا عوقو نييلوصالا ضعب عئم دقو د

 ٠ مهعم قحلاو نويغالبلا

 لشلا بكرملا ىق زاجملا ىلع  نييغالبلا ىنعا  نوقلطي دقو
 ٠ « بكرملا زاجملا ” ىلا ةفاضالاب ليثمتللوي
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 فلتخم نم زاسجملا قىروجم دنع ةسوردملا لكاسملا نمو ©

 ؟ دحاو لحم ىف زاجملاو ةقيقحلا عمتجت له : ةلاسم فئاوطلا

 ٠ عامتجالا ذه عئم ىف فالخ مهنيب فرعي ال نويغالبلاف

 : نيتقرف ىلعف نويلوصالا اما

 ٠ حيحصلا وهو امهنيب عمجلا تعنم ةقرف

 زاوج نوزعي نييلوصالا نم ريثكو ٠ امهنم ىأ ىلع لمحلا رايتعا

 ىف زاندجم « سجلنا » ىف ةقيقح سمللا نأ ىلا « ءاسنلا متسم

 ٠ عامجلا

 .نولصي هتكئالمو هللا نا » : ىلاعت هلوقب عمجلا وزوجم لدتسيو

 اذه لقن ٠ ءاعدلا ةكئالملا نمو ٠ ةمحرلا هللا نم ةالصلاف « ىبنلا ىلع
 هللا نأ » : هريدقت افذح مالكلا ىف نأب هدرو ٠ مالسلا دبع نيزعلا

 ٠ (05) عمج ذاف اذه ىلعو « نولصي هتكئالمو ىلصي

 ناو نويغالبلا اهب ترثكي مل زاجملا ىف بلاطم نييئوصاللو ©
 : كلذ نمو ٠ مهثحابم ىف افيفخ اسمل اهوسمل دق أوئاك

 هب باجا ام انركذ دقو ٠ ةقيقحلا كرتتو زاجملل راصي ىتم و

 .٠ عاش نم هعجاريلف صاخلا ثحبملا ىف لاؤسلا اذه ىلع نويلوصألا

 ؟ رابتعالاب ىلوأ امهيأف زاجملاو ةقيقحلا لحملا لمتحا اذاو و

 ' : نابهّدم اذه ىف نييلوصالل

 ىلع زاجملا ميدقت ىناثلاو « زاجملا ىلع ةقيقحلا ميدقت امهدحا
 ءانب :ةيهقفلا ماكحالل فالتخا انيبو مدقت اميذ اذه انسرد دقو ةقيقحلا
 ٠ نيبهأملا ىلع

 ٠ ( 175 زاجيالا ىلا ةراشالا : رظني (هو)
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 نم رابتعالاب ىلوأ لمعتسملا زئجملا نا : لوقيف لصفي مهضعبو
 ٠ لادتعالا ىلا برقا انهو ٠ ةروجهملا ةقيقحلا

 راسصي ىتم : نييئوصالا ثحبمب هيبث ثحبم نييغالبللو و
 امهيأ زاجملاو ةقيقحلا نيب نويغالبلا نزاوي نيح كلذو ؟ زاجملل
 غلبل ةيانكلد ناو ٠ ةقيقحلا نم غلب زاجملا نأ مهدنع فورعملاو ؟ غلبل
 ٠ حيرصتلا نم

 ىف اهعضوم ىف ةقيقحلا نال ؛ هقالطا ىلع مثمم ريغ اذه نكلو

 نم خلبأ هعضوم ىف زاجملاو ٠ هيف زاجملا نم غلب؛ ميركلا نآرقلا
 نم ال ةتلايملا نم وح امنا زاجملا ةيغفبأ قالطانب مهدارمف هيف ةقيقحلا
 نم ةقيقحلاو زاجم وه ثيح نم زاجملا نودصقي مهناف كلذكو ةغالبلا

 ةيغابأ مهدارم ناك ولو ٠ مهدنع الأقم ماقم لكل نال ٠ ةقيقح ىه ثيح

 اذعو ٠ ازاجم هلك ناك ام مالكلا غليأ ناكل لاوحألا لك ىف زاجملا

 ىف صاخ ثحبم ىف حوضو لكب اذه انئصف دقو ٠ داسفلا لك كساف
 )35١0( «٠ ميركلا نآرقلا صوصتب اندهشتساو « ةسارعلا هذه ريغ

 اناموأ دقو ٠ اهاهتنم ىلأ اهأثدتيم نم زاجلملا ةلحر ىحه كلت

 هذهو ريثكلا اهنم ىقي دقو ٠ هايفضقإو هثحايم ضعب ىلا ءاميا درجم
 اهنم ذخت؛ امنثو « بولسالا ىف فرت ةديلو نكت مل ةلئاهلا ةورثلا

 ٠ رارساو ناعم نم ريبعتلاو مظنلا ىف امل ةفشاك ةليسو ةمآلا ءاملع

 لزن ىتلا ةغللا ةقيقح ىلع اوققيل ةاحنلاو نويوغللا هيلا جاتحا

 . اهيف نابيلا قرطو اهبيكارتو اهتادرفم ىف نآرقلا اهب

 ايازم نم صوصنلا ىف امع فشثكال داقئلاو ءايدألا هيلا“ جاتحاو

 زجعلا مظنلا رارسا ىلع فوقولل نويزاجعالا هيلا جاتحاو
 ٠ هيف زاجعالا لئالد نع فشكلاو

 ةغللا ةيلك ةبتكم ٠ ثيدحلاو نآرقلا ىف ملثنلا رارسأ نم : رظني (0)

 . ةرهاقلا  ةيبرعلا



 م1١ -

 لمعلا لئاسو كاقنلاو ءابدألل اوعرشيل نويغالبلا هيلا جاتحاو

 لامج نم اهيف ام رادقمب اهلوأ صوصنلا ىلع مكحلاو عئارلا ىبدالا

 ٠ ىناعملا ةحصو ةغايصلا

 ثيدحو هللا باتك مهف اوبرقيل نوثدحملاو نورسفملا هيلا جاتحاو
 نع كلح نم كلييو « ةنئيب نع ىيح نم ايحيل ناهذآلا ىلأ' هلوسر
 ٠ ةنعد

 نيفلكلا مام قيرطلا اومسريل ءاهقفلاو نويلوصالا هيلا جاتحإو
 ٠ ةيليصفتلا اهتلدآ نم ماكحالا طابنتساب

 ةرجب هراكذا لويقملا نم الو لوقعملا نم سيلف هنأش اذه ملعو
 .٠ مالقأ ةدع وأ « ملق



 ناشثلا ثعلمو

 تامل

 ( ؟ جزاجلا_-هو)





 ب طهةهقاام

 هيعاودو هلحارم : راكنالا

 : مدقت امك لحارم ثالثب رم ةماأعب زاجملا راكن'

 ٠ ةيمبت نبال مامالا ةلحرم و

 ٠ ةيميت نبا مامالا دعب ام ةلحرم جه

 « ايقفا الو ايمأر اعموت نوركنللا عسوتي مل ىلوألا ةلحرملا ىف

 اهحرش ىف اوبنطي مثو « عنملا بابسأ دادعت ىف اورثكي مل مهن' ىنعأ
 )١( ٠ زراجيالا لك ةزجوم تارانبع كلذ ىف مهل لب ٠ اهل ليثمتلاو

 عسوتلا ناك ةيميت نيا مامالا وه :اهنطبو « ةيئاثلا ةلحرلا ىفو
 بايمألل ليثمتلاو حورشل! ةرثكب ايسأر عسوت دقف ٠ ةهج نود ةهج ىف

 ركد ىتلا ٠ ادمتقم اهدادعت ىف ناكو ٠ اهرك

 نع عسوتلا ناك ميقلا نب مامالا اهعيعزو , ةكلافلا ةلحرملا ىفو

 : نيتهحلا ان

 « زاجملا عنم ىف هركذ ىتلا بابسآلا ةرثكب ايقفآ عسوت دقف

 لدجفاب مارغالاو 2« ليثمتلاو حورشلا ةرثكب ايسار عسوتو

 ٠ اذه ىسارلا عسوتل“ ىق هخيشب هيبش وهف ٠ ةيظفللا ةاكحامملاو

 اسويلع نيزوجملا دودرو نيركذملا ةلدآ عامج

 مهبهذم اهيلع ةونب تاهبشو ةلدا ىلع اعيمج زاجملا وركنم دمتعا

 وحفلا ىلع ةدحاو ةدحلو اهودرف زاجملا وزوجم اهيف مهبقعتو

 : ىتآلا

 دمحم هنياو ىرهاظلا ىلع ني دواد : ةثالث ةلحرملا هذه لاطيا )١(

 0 مدقت امك ىئيكارفمسالا قحسأ وبأ داتسالاو
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 وهف هيفن رج امو ٠ هيفن زوجي زاجملا نأ : نوركنملا لاق ه

 ٠ بذك زاجملاف بذك

 ؛هيفن زج ناو « ابذك زمجللا سيل : اوقف نوزوجملا باجاو م

 انلوقف ىزاجملا ىنعملا سيلو ىقيقحلا ىنعملا ةدارإ وه ىفنملا نال

 ناسنا وه لب رامحي وه سيل : ليقف هيفن حصح اذا « رامح » ديلبلل

 ارامح وع سيل ىنعي « ةيميهبلا « ةيرامحلا » ىلع ابصنم ىفنلا ناك

 امعناو هزاجم نم ٍروجتملا هدري مل.ىنعملا اذهو ٠ لكشثلاو ةقلخلا ىف

 دنع ال طق هيقن زوجي ال ققحتم تباث فصو وهو “» ةدالبلل » دارأ

 زوجي ال ازاجم انعم نال » ؛ ءاوسب ءاوس هيركنم دنع الو زاجملا ىزوجم

 ٠ (؟) هبلم

 ىفنلا ةحصب ىنازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا لدتما دقو « اذه

 : لاقف زاجملا ةحص ىلع

 :«ىزاجم ىنعمو ىفيقح ىتعم ىف لمعتمملا ظفنألا ملع اذا انما »

 نع ىقيقحلا ىنعملا ىفن ةحصف « ةنيرقلا ءافخل دارلا امهيآ ملعي ملو
 ىنعملا وه دارملا نأ ىلع لعب مالكلا هيف درو ىذلا لحملا ىأ « دروملا

 ٠ (7) « زاجم ظفللا نأ كلذب ملعيف ىزاجملا

 مهمزلت مييلع ةجح هلعجيو زاجملا ىركنم مالكب كسمتي دعسلاف

 ىفن ةحمح نا نييلوصالا لوق ىلا فيضيو ٠ هراكن' ال زاجملاب رارقالا

 : لوقيف !ديدج زاجملا تاراما نم ةرامأ زاجملا

 ىف حص دقو 2« عادولا تاينك نم انيلع رديلا عئط : ليف اطذأ »

 نأسنا دارملا نأ ملع « رمقلا وه سيل علئانطلا : لاقي نأ ماقملا اذح

 هنم هيضشأ نئكارقثب اذه نأ ىفخي الو « ءاهبلاو نسحلا ىف رمقلاك

 .٠ (")..« تامالعلاب

 ةيشا-و ( ١55/١ ) بجاحلا نيال ىلوصالا ىهتئملا ىلع دضعلا حرش (؟)
 ٠ عضوملا سفن دضعلا حرش ىلع فيرشلا ديسلا

 . 51519/2 :..عضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح ()



 ل

 ىلع اهي لدتسي  دعسلا ىري انمك  زاجللا ىف ىفنلا ةحص نا

 ٠ زاجلملا ةنيرق وه نذ' ىفنلاف ٠ ةنيرقلاب هيلع لدتي امك زاجملا تابثأ

 . ائيش ةهبشلا نم قبي مث دادسلا لك ديدم مالك اذهو

 : نيركنملا دنع أطخلا اشنم

 ةحصب مهلالدتسا ىف هيركنم أطخ زاجملا وزوجم حضوأ اذكه
 دغام زاجملا ىركنم نأ ىرأ انميف اطخلا“ اشنمو ٠ هراكنا ىلع هيفن
 : اولاكف ىقطنم لالدتساا ةروح ىلع اذه مهيد

 زاجملا جتني « بذك وهف هيفن زاج ام لكو « هيفن زوجي زاجملا
 .٠ ٌةعلمس هتأمدقكم نوكت نأ ىقطنملا لالدتسالا ةحصح طرشو .٠ بدك

 ٠ اهانعم ىف صن هظافلا ثالالدو

 زاجملا : ىلوألا ىعو « ةعلمم تسين ةمدقم هيف سايكلا اذهو

 دهو ىزاجملا ىنعملا ىفن ىلع اهيف ىفنلا اولمح دقف ٠ هيقن زوجي
 انه نمو ٠ ىقيقحلا ىتعملا ىفن هب دارم ىفنلا نال ؛ حيحص ريغ
 ٠ ىرغصلا ةمدقملا ميلست مدعل « ادسانف مهجئاتنتسا ناك

 ءىطخي نأ ديري رخآ ىحنم زاجملا ىقنب احن ةيزوجنأ ميق نباو
 زاسجللا تارامأ نم : اولاق نيذلا نييلوصالا نم زجملا ىزوجم هيف
 ٠ هيفن زاوج و' هيفن ةحص

 راوج نم مزلي الو اهيفن زوجي ةقيقحلا ناب ميقلا نبا مهبقعتف.

 اوسيل مهنا » : نابكلأ ىف لوسرلا لوقب لدتماو « زاجملا عوقو ىفنلا

 . زاجم هيلع بترتي ملو عقاو ىفنتلاف « ءىشب

 ةهج نم باصاو ةهج نم لأق اميف باوصك' هبناج ميقلا نباو

 منو 2« زاجم هيلع بترتي مل انه  ىفنلا نا ىف باصا ىرِجأ

 .4٠٠( ٠ ) قعاوصلا رظني (؛)



 -اءقكا

 ىزوجم نال ؛ مهطلدتسا نالطبب زاجملا ىزوجم مزلي نأ دارا نيح بصي

 نم نا نولوقي لب - زاجم وهف هيفن حص ام لك : اولوقي مل زاجملا

 زاج ام لك ال زاجم هيفن زاج ام ضعبف , هيفن زاوج زاجملا تارامآ
 انه  ثيدحلاو « الحم فداصي مل انه  ميقلا نبا دقنو . هيفن

 ٠ طق راجم هيف سيل

 :ةنيرق هب نرقت مل اذ“ مهفلاب لخي زاجملا نأ : نوركنملا لاقو ©
 ؟ ةدئاف الب اليوطت ناك ةنيرق هب تئرق نالو

 نودب لمعتسي ال زاجملا نا : اوقاقف زاجملا وزوجم باجاو ع

 ٠ (0) نذا ىتعملاب لالخ' الف ةئيرق

 اقالخلا ناجملا ىف نأ اكمل ول + هلماخا نخك .عفح اذهأ نق مُهلو
 نوكي نال حلصي الف  ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف ضومغ ىنعي - مهفلاب
 ملو ٠ كرتشملا ىف دوجوم مهفلاب لالخالا نال ؛ زاجملا راكنا ىلع اليفد
 ٠ (1) اهيف كارتشا ال ةغلل نأب دحا لقي

 ركتي فيكف هراكتاب لئاق الو كرتشلا وه راكنالاب ىلوالاف ٠ ةنيرقلا
 !؟ كرتشملا نم حضوا وهو زاجملا

 دق انه هيعن أم ىلع مهدر ىف زاجملا ىزوجم نا : لوقأو

 لطيف اهروذج نم ةهبشلا اوئازاو « حوضوو ةوق لكب مهليلد اوشقان
 ٠ نيعناملا لالدتما

 زاجلملا ن' : ىهو « ةيناثلا ةهبشلا ىلع زاجملا اوزوجم باجنو
 !؟ ةدئاف الب ليوطت هيف ةنيرقلا عم

 اهنم ةدع دئاوفل ةقيقحلا كرتتو هيلا راصي زاجملا نأب اوباجأ

 حرشب نومحرملا حتاوفو ( 5111 550/١ ) ىشخديلا ةيشاح رظني (0)
 7١١/١ ( ٠ ) توبثلا مل

 ١97/١ ( ٠ ) عماوجللا عمج : ىف كرتشملا فيرعت رظني (1)



 تليوقال

 داق عع ةراق و 2 ةيعادلا : ىنعي قيقئنخل ع هةقيقح ل لفث

 ٠ (ا/) زاجملا ىف ةمظعل وأ زاجملا ةغالبلو ةجحلا

 اهركذ نع قيضب لامعتسا ىعاود زاجمللو ٠ مهدر لصاح اذه
 ىف ةيافك مدقت اميفو ٠ نيركنملا ةهبش عفدي امب انه ىفتكنو ٠ ماقملا
 بجول ال'و « مالكل' ايعم لوطي '“ ةنيرقل“ ركذ نأ فيضنو ٠ ةهبشلا در
 « زييمتلاو لاحلا, ١ هعم ركذت نيح فوصوملا ةفص نأب لوفن نا
 . اهنم مالكلا ولخي نأ بجيف ةدئاف الب ليوطت اهيف لدبلاو ٠ ديكوتلاو
 نأ بجيف كلذك دكاوذ راجملا ىفو انلق ؟ ةدئاف تركذ انميف : اولاق ناف

 اهانمحو اهاتزوج ناف دانمالا قحاول نم هريغ نيبو هنيب ىوسن
 جرخالاو ٠ هانغنم ءيوض.١ ايف نال اهانعنم ناو ٠ هانحو هائزوح
 ٠ فاستعالاو مكحتلا ىلا مالكلا

 زاج نآرقلا ىف زاجملا عوقوب اقعلم اذا : زاجملا وركنم لافو هو

 قافتاب حمي ال اذهو ٠ زاجلاب لئاق ىأ « زوجتم هللا ن؛ : لاقي نأ
 ؟ نآرقلا نع زاجملا عنثم بجوف

 فصولا اذه نأ حيحم : هلصاح امي زاجملا وزوجم باجاو

 « زوجتم » هللا فصو ىف لاقي نأ عانتما نال ؛ نآرقل نع زاجأ
 هتفصو هللا ءامسأ نأ هيبس امقت'او « زاجملا نم نآرقلا ولخ هيبس . ميل

 بجوف « نذا هب دري ملو . اهيف عرشلا نذا نم دبال ةيفيقوت
 ٠ (8) فققوتلا

 لب ٠ و ا ا ل
 ميرك هللاو ٠ مئاعلا ىنعمي لضافلاو « ميركل) ىنعمب ىخسلا هلثم

 جاهتم ىلع ىونسالك لوسلا ةياهتو « ىثخدبلل لوقعلا جهانم رظني )٠(

 . اهدعب امو ( نا ) ىواصيبلا

 ( 536/١ ) ىثخدبلل لوقعلا جصهاتمو ؛ ىوتسالل لوسلا ةياهن رظني (4)

 ٠ اهدعي امو
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 نذل دورو مدع عنملا بب سو لشافو ىخسم :: هيف لاقي الو 'ملاغو

 ٠ (1) امهيف ىعرشلا

 زاوج نآرقلا ىف زاجتلا عوقو نم مزلي الف اذه ىلعو هللا فحو
 ٠ عرشلا ةهج نم عتملا دورؤول « زوجتم » هنأ

 نوكي ال زاجلملا ىللل' ةقيقحلا نع لودعلتا : نوعتاملا لاقو ©

 هللا قحن ىف اذهو ٠ زاجلا ىلا لدعيف :غكتلاب ةقيقحلا تقاض اذا'الا

 عون زاجملا ىلإ لودعلا ىف اوار « نيعناعملا ىل' « مهنأكو ٠ زوجي ل
 ٠ نآرقلا نغ زاجملا اوفن كلذل « زجعلاو فعفلا نم:

 ٠ ' ةيوقو ةحنضاو .ةهبشلا ذذه ىلع زاجملا ىزوجم ةباجاو ح
 : لوقيف ىثكرزلا مامالا هيكحي ايلح

 هولخ بجول زاجملا نم نآركلا ولخ بجو ولو 6 لطاب اتهو م

 نم زاجملا طقس ولو « هريغو 2« صصقلا ةينثتو فذحلاو ديكوتلا نم
 .٠ 0( 2غ نسحلا رطش طقس نآوغلا

 2 ليئلدلا نم لاخ لمجم در وهو ٠ ىشكرزلا هركذ انم اذه
 : لاقف ىدمآلا لعف كلذكو

 نع زجعلاب زاجملا ىلا ريصملا طارتشا. نم هوركذ انم عنميو »

 ٠ (11) « ةقيقحلا ىلع ةردقلا عم هيلا زاضي' ةمنا لب ٠ ةقيقحلا

 زاجملا ىف نأ : ىهو « تمدقت ىرخأ ةهبش عفرل نكلو ليصفتلا ضعب هيف اعفد ةهبشلا هذه عفدي ام اوركذ نييلوصآلا نم امهريغو
 ٠ ةدئاف الب اليوطت ةنيرقلا عم

 ةيشاحو ( 16١  ؟ةة/١ ) : ىلؤنحالا ىهتنملا ئلع دقعلا حرش رظني<(1)
 . ( 1١59/7١ ١/١ ) فيرشلا ديسلا

 )٠١( م8 : ناهّربلا ٠
 ) )1١١ماكحالا : 8/١لا ٠
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 ديرن ام ؟ذهو ٠ اهتحص عم نايب ىلا ةجاح ىف دودرلا هذه لكو

 : انه هيلا ةراشالا

 ِهبدس سيل زاجملا ىلا ةقيقحلا نع لودعلا نأ : لوقلإ ةوفصو
 تيب نم نهوأ ةهب شلا هذهف ٠ ةقيقحلاب نايتآلا نع ملكتملا زجع
 هللا بناج ىف الو « رشبلا نم دحأ دنع ال اهل دوجو الو تويكنعلا

 : اذه ىلع انليلدو هتردق تلج

 وأ ةصاخ « زاجملا ىلا ةقيقحلا نع لودعلا بابسا وأ ببس نا
 اهي هفعشت ال ملكتملا اهديزي ضارغأ وأ :ضرغو « ةينايب ضئانضخ
 اذه هبلطتي امو" ٠ لاقم ماقم لكلف ٠ تازاجملا هفعست املثم قئاقحلا

 هريدقت ةقدو غيلبلا ةنطف ىلع رمألا رادمو .٠ كاذ هبلطتي ال ماقملا
 ٠ ءاحآلا قرطب هتفرعمو 2« تانيماجملل

 لك يف وهو « زاجلا» لمغتسي انيحو « ةقيقحلا لمعتسي انيحف
 ٠ ىضتقمو لاخ زاجملاو ةقيقحلا نم لكلو ٠ ميكح غيلب

 نأ ارداق ناك مامثلا نايرش عطقن؛ : لاق امنيح نكم ريلا ةظحجف

 ٠ ريزغ رطم لزن : لوقي

 ارداق :قاك احنامسل! ايحاو لخبل“ -لتق : لاق :امنيح رتعملا نباو

 ٠ ليخب ريغ ميرك : لوقي نا

 ىطمت امل » : ليوطلا ليللا فصو' ىف لاق امل نسيقلا ؤزماو
 ٠ هئيط ترعشتسا امل : لوقي نأ اةرداق ناك « ةبلضن

 : لوقي نأ ارداق ناك « ملثم ىذب خارفأل » : لاق نيح ةكيطحلخلاو

 . فاعض لافط#

 نأ لب ٠ زِجاعلا هببس سيل زاجملا ىلا ةقيقحلا نم لؤدعلاف
 لاخمو « زاجملا ىلا اهنم لقتتيل ةقيقحلاب املاع نوكي نأ دبال لداعلا
 .٠ لالعلا دنع ةمولعم ةقيقح نع هيلا لودعم ريغ زاجم نوكي نأ
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 ميلعت فيطنل وهو ٠ هللاب فيكن . رثبل' قح ىف حضاو اذه

 دودولا انركذو « زاجملا ىركتم نع اهانركذ ىتا بابسألا هذه ٠ ريبخلا
 مل أم اهيل فاضإ مث ٠ ةيميت نبأ مامالا ريع« لبق ةعئاش تناك اهيلع
 زاجيا عم ةيميت نبا مامالا دنع عنملا بابساو ٠ زبق نم سوركنل' هلقي
 : ىتآلا ف اهئرعن اهيلع درل

 ةيميت نبا دنع عنملا بابسأ

 - هدنع  عنملا بابس' زرب“و ١ زاحملا ةيميت نبا مامالا ركتا
 : لودا ةعبرأ ىلاآ عجرن

 نم ال ٠ هب لقي مل فلسل' نم ادحا نأ ءاعد' : لوألا لصألا

 ةمئا نم الو « هقفلاو لوصألا ةمكآ نم *. . نيعباتلا ىم الو ةباحصلا

 ىلوآلا ةثالثلا نورقل# دعب تعدتب' ةعذب  ءند' وهف ٠ وحنلاو ةغللا
 : فرحلاب كلذ ىف هصنو ٠ ةلففملا

 باححأ ءمدق نم الو ؛ مهذع دح' لؤي ملف ةمئآلا رئاس امأو »

 . ةمينح وبأ الو ىعفاشفأ لو كلام ال 3 ازاجم نآرشل' ىف نأ: ديحأ

 ةعبارلا ةئأملا ىف رهتشا امنا زاجمو ةقيقح ىلا ظافلألا ميسمقت ناف
 ةيئناسشاا ةئمل' ىف ادوجوع هتملع انمو «, ةكتاتلا ةكاملا ىف هلئاوآ تريظو
 . )١١( « اهرخاوأ ىف نوكي نأ ال مهللا

 مهل ىدصت دف ةيميت نبا مأمالا لبق زاجملا ىركنم نأ هيدبلا نم
 م وحن ىلع ةدحاو ةدحسأو مههبش ؟ءدرغ نويلوصالا ةصاخيو ءاملعك

 ٠ لامجأاو ليصفت نم مدقت

 ببسلاو هلبق نل اودصت امك ءاملعلا هل ىدصتي ملف ةيميت نبا اما

 مولعلا سيسأت روصع ىف هراكنا عقو ةيميك نبا لبق زاجملا ركفأ نم نأ
 راكنا ىف هيلا اودنتسا ام لك اودتفو ءاملتعلا مهلثواتتف ) نونفلاو

 : زراجلا

 ) )1١نانيالا : مم٠
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 عورفلاو لوصالل رارقتسا دعب بتك انم بتك دقف ةيميت نبا امأ

 هرصع ىفو ةرصع ليبق ريكفتلاو فيلاتلا ةكرح ىلع بالغ ناكو
 هذيملك تاباتكن الو هتاباتكلا ارثأ' دجت ال كلذلو ٠ ديلقتلاو ةاكاحللا وه

 ثيح نع مهب نيقحالل“ وأ مهل ني يرصلاعملا ءاملعل تافنصم ىف ميقلا ني#

 اذهل ٠ لئاوالا عم لئاواألا عنص امك زاجملا راكنإ ىف مهيلع درلا
 ىف مدقت ام وحذ ىلع ددصلال اذه ىف هالاق ام ةشقانمب ةيانعلا تليجو

 . نآلا هلمجنس ام وحت ىلعو ٠ ىئاثلا مسقلا
 «راجلا راكنال هسمحت ةدش ىلع ةيمعت نيا مانمالا نأ ةيدبلا نمو

 . حاجن ىأ لاجللا اذه ىف زرحي من « هلاطب' ىف اينغم طدهج هلذيو
 زاجلاب فلملا لوق انتيثأو « لبق نم هذه هتهبش انشقان دق انكو

 0 ةانعمو هظفلب احيرصتق انمالو رهاظلا نع افرع“ اليوأت ايا

 ىبيارعالا نباو متاح ىيأو ةديبع وبأاو ءارغلاو هيوبيرو ,زيلخ رزيلخ ف

 اهرهاوظ نع تابكرملاو ظاقلألا ضمد فرص مهنع .درع 00 5

 نع الوقن را كلذ نم دعيأ# ىلا هن.”ذ لب ٠ ايزام. اليوأت اهليواتو
 كلذكو ٠ ايزاجم اليوأت ميظعلا ,رفل/ نم تاي: اهيف اولوأ ب ةباحملا
 نقم ليرات نلعار اوعمجأ ا نبأ تافنصم ىف راع

 مدقت كلذ لك ٠ برقلاو « ةيعملا : لثم ايزاجم اليوأت هللا ت
 ٠ ةليصالا هرداصم ىلا 1

 ديز وبأ مهتمق هانعمو هظفلب ةراعتمالا وأ زاجملا ركذ نم امأ

 ٠ بلعكو « دريملاو ةبيتق نيو ظحاجلاو ءالعلا نب ورمع وباو ىشرقلا

 دسحلأو ةفينح وبأو ىعفاشلا مامالا هقفلاو لوصالا ةمكأ نمو

 دمحمو فسوي وبأ ةفينح ىبأ ايحاصو « هباحصا نم ريثكو

 حيسشو « ةعيرشلا ردصو ٠ ىلازغلاو ٠ مزح نباو نيمرحلا ماماو

 ريثك نباو « ىريطلا ريرج نبا نيرسفملا نمو ىودزبلا مالسالا

 ىناثلل نرقلا نيب ام اوناك ءالؤه لجو مهريغ ريثكو ٠ ىرشخمزلاو
 لحق نم هلك اي يددج فيضن نا لامجإلا اذه ىف ديرنو ٠ ثلاثلاو

 : هانعم ىق وه أم مدقت 58 ةفينح ىبأو ىعفاشلا نيمامالا نع



 هس ٠١١ه اس

 : اهتمو « زاجملا لئاسم نم ريثكب نويلوصالا لفتحا دقف

 زاجملاو ةقيقحلا نيب ماقملا ددرت

 هذه ٠ رابتعالاب ىلوا امهيأف زاجللاو ةقيقحلا ظفالا لمتحا ذإ
 دارياو اهركذ نم هيلع انعلطا ةميف ىلوصا قنصم لخي مل ةلأسملا

 : )١١( ىناجتزرلا مامالا لوقي اذه ىفو

 امهالك نوكي نأ زاج « زاجملاو ةقيقحلا نيب ظفللا راد )ذا »

 ها كاع هللا ىضحر ىعحقايثللا دنع ادارم

 ادارم نوكي نأ زئاج نيينعملا نم دحاو لك نأب كفذ ىف جتحاو
 ظفلاك عامتجالا ةلاح هب ادارم نوكي نأ زاجف « دارقنالا ةئثح ظفللاب

 )١5( ٠ © نوللاو نوجلا

 اهاكح امك ىتاجنزلا اهيكحي ىعفاشلا مامالا رظن ةهجو هذه

 لباقملا هانعمو زاجملا ظقلب حيرصت اهيفو ٠ نورق ةثالثب لبق نم هريغ

 لئمتحم دادضألا نم وهو نوجئف رهاظ هدنع هسايقو .٠ ةقيقحلل

 ٠ ةنيرقناب الا امهدحأ ىلع لدي الو « دوسألاو ضيبالا نينيعمل
 اهنم لك ىلع ةلالدلل حلاص عاونأ تحت سنج مما وهو « نوللأو

 ٠ ةنيرعلاي الا هنم دارملا نيعتي الو

 نآ ىف هزاجمو هتقيقح ىف ظفللا لامعتما هدنع حص اذه ىلعو
 ناك هنأ هنم انيفكيف درلاو ذخألا لمتحا ناو ىعقاشلا ىإرو ٠ دحاو

 تارابعلا ىف هغوصيو هيأر فلؤلا ىوريف ةغيتح. وبأ مامال“ اما
 : ةيتآلأ

 ىفوتملا ىناجنزل' دمحا نب دومحم نيدلا باهش .بقانملا وب مامالا وه. )١(

 ٠ لضفلاو ملعلا ةعسب فورعم ىلوص؟ ملاع وهو ه +61 ماع

 ٠ 328 : لوصالا ىلع عورفلا جيرخت (0)
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 ةلح ىف زاجملاو ةتينحلا ةدارأ زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو »
 اذاو !دارم هنوك نع زاجملا جرخ ةدارم ةقيقحلا ترثص اذإ لب ةدحاو
 6 ةقيقحلا تحجحرخ !دارم زاجملا راح

 عضو اميف ظفللا لامعتسا ةقيقحلا دح نأب كلذ ىف جتحاو

 ظغلب هدخو ءىشلا ةدإرا ليحتسيو « هنم دضلا ىلع زاجملاو ٠ هل

 5 (16) ل ةدحاو ةلاح ىق دخابو

 ظاقلالا ميسقتب فتكي مأ ةفينح ابأ مامالا نأ اذه ىف ديدجل؟و
 امع اريثك فلتخي مل افيرعت ةقيقحلا فرع لب« زاجمو ةقيقح ىلا

 (ةقيقحلا نم دضلا ىلع هنأب زاجملا فرع كلذكو « نورخأتملا هب اهفرع
 ..ه عضو اها نيغ ىف طفللا لانستلا : قا

 رمآلا هيلع ال ققاوم هتال ؛ مامال' ىلع س دم ططمع نا لاقي الو

 رارقتسا دعب اذه هفقنصم بتك ىناجئزلا نأو ٠ هدعب نم نييتايبلا دنع
 ٠ . اهنونقو ةغالبلا مولع

 ةقالعأل »7 : فيرعتلا ىف ديزل ليق امك رمألا ناك ول : لوقن اننال
 ٠ « ىعضولا ىنعملا ةدارا نم ةعئام ةنيرق عم

 نما كح هناا + لدتا ةحيع ىلع ليلك اذه نم قيرعتلا ولخ
 عياسللا نركلا ىَع نارويشم اناك اعهو 4 ةنيرغأاو ةقالعلا ىلا ةراشالا

 . ىناجنزلا هيف شاع ىذلا
 ىعئاشلا ىبعذم نيب ىهقفلا مكحلا فلخا اذه ىلع ءانبو

 ةأرملا سملق « ءانلا متسم الوأ :  ىلاعت هلوق ىف ةفينح ىبأو
 سعللا نال ٠ ىعفاشلا دنع هفقتيو « ةفينع. ىبأ دنع ءوضولا ضقني ال

1 
 ىبأ دنعو ٠ سمللا : هزاجمو « عامجلا : هتقيقح ىف لمعتسم هدنع

 ٠ ةقيقحلا هعم درت مل زاجم وه ةفينح

 حرش : ىف نييلوصالا دنع ةلاملا هذه رظتاو ©« عضوملاو عجرملا سفن (16)

 ٠ ىمخرسلا لو مأو ( 15-7085 ) مامهلا ني لامكلل ريبحتلا حرش

 ٠ ( امال -ا64١/١)
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 ظفلل) لمتحا اخخ' هيبحاص عم ةلغينح ىنأ فالتخ' !ذه لثمو

 ما ةقيقحلا ىلوا امهيا زاجللا ىلع لمحلا وأ ةقيقحلا ىثع لمحلا
 ٠ (35) .ةلاسملا هذهل ليثمتلا رم دقو ٠ زاجملا

 لقي مل فلسلا نم ادحا نأب ةيميت نبا لوق نأ نيبتي اذهيو
 عقاو نم هل دنس ال لوق ةفينح وبل الو ىعفاشلا الو كلام ال زاجملاب
 راكنا/ ىف هيلا دنت' ىذا لوآلا هلصأ راهني كلذيو ٠ لقن نم الو
 ٠ زاجملا

 : عضولا راكنا : ىناثلا لصألا

 دسيل عضولا راكنا ىلع زاجملا هراكتا ىف ةيميت نيا مامالا دعتعاو

 لامتسا : زاجملا دح ىف نولوقي مهآر هنال ؛ هيزوجم ماما قيرطلا

 ٠ هل عضو ام ريغ ىف ظفلكا

 هلبق ادحا رف ملف ٠ ماقملا اذه ىف اعادتب! هعدتبا عضولا راكنأو

 هذيمط هاراج دقو ٠ عضولا !وركنأ مهنأ زاجملا راكنا مهيلا بسن نمم
 اذهب ادرفنا دق هذيعلتو حيشلا نوكي اذهيو ٠ لصألا انه ىف ميقلا نبا

 ىف ةعضاوملا نم دبال ؤولاق فيقوت وأ ماهل ةعالا ةأاثن لص نإ : اولاق

 9 بطاختلا هد حلعي عب ردق

 مل هيضرتعم مامأ لوقلا اذه فعض رعئتمأ نيح ةيميت نباو
 كردأ ىذلا ديدجلا“ فقوملاب مههجاوي حارو 2« كعمتلا لك هب كسمتي
 انهجأو دق انكو لدجلاو ةرظانملا ناديم ىف هعم هيلا نوئقتنيم مهنا
 عضولا راكنا ىوعدو )١17( تالواحملا هذه لك عقدي امب البق مامالا

 : تاهج ثالث نم ةدساف هذه

 متعب ٠

 ٠ ةساردلا هذه نم ( 035 ) : رظنا (11)
 ٠ ( 551 ) ةساردلا هذه نم رظنا (119)
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 عضولا ىلع نوععجم افلخو اغلس ةمآلا ءاملع ن: : ةيناثلا

 ٠ ميقنأ نباو ةيميك نبا ريغ فلاخم مهل فرعي ملو لوآلا

 ةريثك عضاوم ىف عضهوكب ركأ دك همفن ةعميت نبا نا : ةثلاثلا

 هذيملت كنذكو هانعمو عظفاي ةحارح زامجلابب رقا امك ٠ هتافلؤم نم

 ٠ (14) أمهنع ثيدحلا نايا ةساردلا هذه ىف الصفم مدقت أمك ميقلا نبا

 : دويفل“ لك نم قئطملا لأمعتسالا راكنا : تلاثلا لصألا

 عضولا ركنا املثم دويقلا لك نم قلطملا لامعتسالا' مامالا ركنا

 نيح كلذو « زاجللا وتبثم اهيلع ماقأ ىتلا سسآألا مدهيل لوألا
 ىتعملا وه قالطالا دتع مهقلا ىلأ ريدابتملا ىنعملا نأ : نولوقي مهكر

 ٠ ازاجم نوكي ةنيرقب ظفللا ديقي نيحو «-ىقيقحلا ىعضولا

 لك نم اقلطم اللمعتسا ٍظافلألا لامعتسا نع ىلإ مامالا بهذف

 « هتعافب ديكي لعفلاف - ةديقم الأ لمعتست ال ظاففأللف .٠ لاحم كويقلا

 . هنمزيو ف هلوفعمجيو

 ٠ ةفاضالا وأ ريكذتلا وأ ريكفتلا وأ قيرعتلاب ديقي مسالاو

 : هانعع ام لوقيف ايلدج اضرف اذه ىلع بتريو

 اينال ؟راجم اهلك ريتعت ولأ ةقيقح- ظافلألا لك ربتعت نأ انماف و

 ارزاجم اهضعبو « ةقيقح اهضعب لعجو ٠ لاحب دويقلا نع كفنت ل

 !؟ ٠ رهاظ مكحت

 انه كعن نأ كيرت الو .٠ قيرط رصقأ نم ةعوفدم ةهبشلا هذهو

 :.ىتأي امب ىفتكن لب لبق نم هانلق ام لك

 * ةساردلا هذه نم ( 848٠ ) : الثم رظنا (184)
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 .: ةهبشلا ةذه عفد

 اننكلو ٠ لاحم دويقلا لك نم قلطللا نمعتمالا نأ الدج انملس
 . ةلالدلا ىف دويقلا لك ءاوتساب ملست ال

 هتلالد فلتخت نالف ةلل تباش : انئوق ىف لعافلاب لعفلا دييقتف

 .٠٠ :ليللا ةمل ثباش : برحلا لوق ىف لعافلاب هدييقت نع

 ٠ ةقيقح هعم مالكلا ناك لوآلاف

 "٠ اًزاجم هعم مالكلا ناك قناثلاو

 : امهثيب قرافلاو

 .لقعلاو ةغللا نم هعقوم عقاو اهيلآ بيشن؛ دانساف ةمل هل انالف نأ.
 9. ةقيقح ناكف

 ةقيقح اهيلا/ بيشلا دانسا نوكي ىتح ةمل هل تسيلف ليللا امأ.

 ٠ ازانجم تناكف

 هب هدييقت ريغ لهآلا تلأس : انلوق ىف لوعفملاب طفلا دييقتو
 ءالقع لهالا نال ةقيقح لوآلاف: )١15( « ةيرقلا لأساو » قحجلا لوق ىف
 .٠ مهيلأاسي

 ٠ لاست ال اناكم اهرابتعاب ةيرقلا/ نال زاجم ىناثلاو

 هدييقت ام١ ةقيقح نالف ةمل : انلوق ىف ةفاضالاب مسالا دييقتو

 ٠ نيب-رهاظ ببملاو زاجمف « ليللا ةمل : برعلا لوق ىف ةفاضالاب

 : ناعون دويقلاف

 ٠ ةيلقعلا وأ ةيوضخللا هتقيقح .نع هعم مالكلا جرخي ال عون ه
 ٠ تمدقت هتلثمأو

 ءا( م9 ) ففسوي )١19(
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 © ازاجم مالكلا هعم نوكي عوتو ٠ ويف اذه ركني نمو

 زاجملا دهاوش ةدر : عبارلا لصألا :

 هدورو ىلع زاجملا وزوجم هب دهشتسا ام ىلا اريخآ دمعو
 سار » : نيب ةماتلا ةيوسقلا ىلإ بهذو ٠ نآارقلا ىفو ةغللا ىف
 لكيه نا سئالاف ٠ اهل دنم ال ىوعد هذهو « رمآلا سفرو ناسنالا
 ءاضعا الو هل لكيه الو ةدام ال رمآلاو ٠ ىريو سحي ةالعأ هسأر ىدام

 ىف نامتالا سارب اهيبشت هرهظأو همظعا هي دير“ رمآل) سار ليق اذاف
 ٠ تارايتعالا هذه

 ميتلا نيأ هعبات ناو ةيميت نبا مامالأ اهب درفت ىوعدلا هذهو

 ٠ ايكاحو ا!دلقم

 ءريغ ىف !زاجم ناسللاب ةقيقح سيئ قوذنا' نأ ىلإ بهذو

 )٠١(- « ءىشلا معط دوجو قوذل“ : هيف لاق ليلخلل مالكب ديشتساو

 قلطي قوذل“ نأ : اذه ليلخلا لوق ىلع ءانب ةنميت نبا لاقو

 ٠ ناسنالأ هي رعثيو سحي ام لك ىلع

 لي 2« ممالا هيلأ بهذ ام ىتع دحاش هيف سل لياخل مالكو أذل 3 10 5 م م.اعب

 لوانتي ل ماعطلاو 7 معلعي ام رثثاوه معطلا نال ؛ هدخ وه

 سحي ام لك ىف لمعتمي قوذلا ظفلف » ةيميت نبا ةرابع اما

 ليلد الو ٠ ليلخلا مالك ىف هيلع ليلد ال ميمعت اهْيَفف (99) « .٠.٠ هب

 هتحص عم  لامعتسالا مومع ىق كلذك هل
 تقذ » : ةئالد نال 

 ركنتسم ريغ لامعتسالاق « ناميالا معط قاخ » : ةلالد ريغ « ماعطلا

 ٠ امهلقام امو نيتروصلا نيتاه ىف ةطلحلا ءاوتما وه ركنتنا انا

 ٠ قوذ : ةدام « نيعلا ةرعلا

 ( ؟ ج  زاجلإ 0 ٠- 0( 45-) ناميالا (عؤز
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 عمسضوم لك ىف « سايل » ةئالد ءاوتسا ىلا بهذ كلذكو

 لك ىف ماع هدنع قوذلا نأ امكف ٠ ةروصو ةروص نيب قرف ال هيف دوت
 ناسنالا ىشغي ام لك ىف اماع هدنع .« سايللا » ناك هب سحي ام

 هي سبلتيو

 : ةلالد لثم هدنغ « اهسابل امهنع عزني » : ةئالد تناك كلذلو

 عوجلا سابل هللا اهقاخاف » : ىلاعت هلوق ىف فوخلاو عوجلاب سابل »

 ةولمح نيذلا زاجملا ىزوجم لوق رداصي نأ هلك اذه نم هفدهو

 ٠ ىراعتسالا زاجملا ىلع ةيآلا هذه

 وزوجم هلاق امل لعف در تناك ةيميت نبا» مامالا هبش ن؛ هيدبلا نمو

 لكي ىوغللا عامجالا قرخو « تالوقملا هذهب درفت ةيميت نبا نأو زاجملا
 نم دحاو عضوم ىف الإ زاجملا ركني مل ةيميت نبآ نأ مولعمو ٠ ةارج

 ةراركت ربتعت ىتلا لئاسرلا ضعب ىفو « ناعميالا » هباتك وه هتافاؤم
 ىضوفلا دسل الا زاجملا ركني مل هنأ انمدق امكو هنع ةلقتسم ال ناميالل

 ٠ اهتم سيل ام صوصقلا مهليمحتو « قرفلا ضعب دنع اهآر ىتلا

 ٠ هدنع ةخسار ةديقع ال عئاردلا دس ىف داهتجا هنم اذهف

 ميقلا نبا دنع عنملا بابساأ

 ةلمح  ةيميت نبا هخيش دعب  ةيزوجلا ميق نبا مامالا لمح

 اتوغاط « ّراجملا » ىمسو « زاجملا ىتبثم ىلعو زاجملا ىلع ةفينع
 عملا بابسأ ىق عسوتو « زاجملا# راكنا ىف ةلئاه ةقاط غرفأو ٠ اذكه

 هخيش هب جتحأ امب جتحلا نا دعيف ٠ مدقت امك ايقفاو ايسأر اعسوت

 ديزي ام ىلا اهلصوأ ىتح ابابسا عنملا بابسا ىلإ فيضي حار ةيميت نيا
 ٠ اهجو نيسمخ ىلع

 قحسا .ابأ نلو « زاجملاب ةولوقي مل فلسلا نإ ىف هخيش ىكاح
 ركب وبا هنباو ىرهاظلا ىلع نب دواد نأو ء اقلطن' ةغللا ىف هافن
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 اما نآرقلا ىف هوعنم دمحا باحصا نم ةعامج ناو نآرقلا ىف هانعنم
 .نأو ٠ امهنم عنملا ةياور ميقلا نبأ حجر ناتياور هيف هلف هسفن مامالا
 امك ٠ ىطولبلا) رذنم كلذكو « نآرقلا ىف هعنم ةيكلاملا نم زيوخ نيا
 « دويقلا تالالد نيب ةيوستلاو « لوألا عضولا ىفن ىف هخيش عبات
 . زاجمو ةقيقح ىلا اهتاغل مسقت مل مما! عيمج نأ ىلا بهذو

 ميقلا نب! ناكو ٠ اهب لوقلا فعضو اهتالطب تبث هبش هذه لكو

 ةيلدجلا ضورفلا نم ارحب ضوخي حارف فعضلا اذه رعشتسا دق ناك
 زاجلملا راكناب لاق نمم دحآأل فرعي مل وحن ىلع ديعي مث ءىديي
 . لوقلا اذه هيلأ بسن وأ

 ,ىزوجسم مالك مهفي مل ميقلان لإ نأ ةددعتم عضاوم ىف انيار دقو
 « داو ىف هدقن ءاجف وه مهف أم ىلع مهدقنف نييلوصألا نم زاجملا
 ٠ رخآ دإو ىف مهمالك لظو

 - هيفن حصي هنأ زاجملا تارامأ نم نأ مهلوق ىلا دمع هنأ هلاثم

 «٠ ناستا وه لب رامحب سيل : لاقي نأ حص « رامح » كيلبلل ليق اذاف

 مالسلا هيلع هلوقك اهيفن حصي ةقيقحلا نأ لاقو اذهب ميقلا نيا كسمتف

 ٠ « ءىشب اوسيل » : ناهكلا ىق

 حصص ام لك : ةولوقي مل زاجملا ىزوجم نال دودرم دقثلا اذهو

 مه لب ٠ هب مههجاو امي اوهجاوي نأ نكمي ىتح زاجم وهف هيفن

 مهدارم مهف ميقلا نبا نإ ولو ٠ زاجم هيقن حصي ام ضعب : نولوقي

 . لاق امع عجرل
 فلتخي ةيقيقحلا ىناعملا ىلع عقاولا ىفنلا نأ ميقلا نيا" تانفو

 قئافحلا ىف ىفنلاف ٠ زاجملا تارامث نم لعج ىذلا ىفنلا نع

 ىف 0 لوق لثمو « روكأملا ثيدحلا لثم مالكلا ىف ةيظفل ة ةروص

 : دوهيلا ىف ىراصتلا لوقو ىراصنلا

 نع ا ةلإ ت 5



 سم ١١ه ملل

 جهل امم زاجملا راكنا ىف ميقلا نبأ هيلأ دئتسأ انم نإ ةيدبلا نمو

 ٠ امهثم لك دنع ادحاو ا!دحنأاو هيلع دودرم ةيميت نبأ مامالا هلبق هب

 ةلمج كلذك هيلع دودرمق هدنع نم ميقلا نبا' هعرتخا ام اما

 ادحاو اسهجو كرتن ملو لبق نم لاق اميف هانشقان دقو ٠ اليصفتو
 ليصفتلا كارا نمو ةعماج ةملك نآلا هيف لوقنو ٠ هداسف انيبو الإ

 ٠ ءانغ لك هيفف مدقت اميف هيلع درلا ىف هانركذ ام ىلا دعيلف

 ًأذهو. ةيظفللا ةاكحامملاو لدجلا هيلع بلغي ميقلا نبا جهنم نا

 ةقيرط نعو « لالدتسالاو ثحبلا لاجم ىف ىودجلا ميدع جهنملا
 ٠ هضيقنو ءىشلات ابثا .نكمي

 مداح ناكو « نامعنلا ةفيثح ابأ مامالا نأ اذه ىف ىوري اممو

 ةذيمالت ىلع حرط « لدجلا ىف عابلا ليو « ةهيدبلا رضاح ءاكذلا
 ىأارو مهيار ىف مهفئاخ مث ٠ يار ىلع اهيف الوعمجأف ةيهقف ةلأمم اموي
 مهيأر نع !وعجرف ٠ هتحص ىلع ةيلدجلا ةلدألا تارشع ماقا رخآ ايأر
 لطباف مامالا داع انهو ٠ هيلع لالدتسالا ةوق اوأر امل هيأر اونبقو
 !؟ ٠ هتالطب ىلع ةيلدج ةلدغ ةدع ماقأو هآر دق ناك ام

 ىلا هذيمالت.رظن تفلي نأ ديري ناك هنع هللا ىضر مامالا لعلو
 عنصف لالدتسالا ىف همقع مهل نيبو « ىظفللا لدجلا ةروطخ
 ٠ عنصام

 « زاجللا هراكنا ىف ايلدج اجهنم ميقلا نبا مانمالا كلس اذكعو

 نيسمخو نيئثا  الامجلأ تغليف هدنع بابساألا تمخضت كلذل

 هبرقاو « الدّجو .رظن زاجلا ركذإ. « ةيميت نبا هخيشك ميقلا نبأو
 اهيف رقا لاوقألا نم ةفئاط هتافلؤم نم انجرختسا دقو ؟ اكولسو المع
 ىف رذعلا هخيشلَو هل اننمتلا دقو ٠ احيرصت اماو « اليوأت اما زاجلاج

 انغ لوقن نأ عيطتسا الو انس المحم هانلمحو « ضقانتلا » اذه
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 (؟؟) .ريقوتلاو ريدقتلا نم مهب قيكي ام الا ءالضفلا انئامتع ٠

 ىطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا :

 زاوج عنم : هتلاسر ىطيقنشلا خيشلا عضو ثيدحلا رصعلا ىفو
 ىف هوقباس هلاق امع جرخي ملو » زاجعالاو دبعتلل لزنملا ىف زاجملا
 « ةباحصلا الو 2« لوسرلا هي لقي مل زاجملا نأ : لاق هنا ىوبم « عملا

 فقوتي ىتح ةدايع الو ةديقع زاجملا سيلف « لوقلا ىف ططش اذهو

 ىلع بجول لوقلا ذه حص ولو ٠ ىعرشلا نذالا ىلع اهيف رمالا

 فالآ تلطيلو « رحبلا ىف ثارتلا بتك لك اوقلي نأ نألا نيملسملا

 ريسفتلا ىف ٠ بادآلاو نونفلاو مولعلا ىف ةيملعلا تاحلطصملا

 هذه تناك نيأف الاو ةغللا ىفو « هقفلاو لوصالاو « ثيدحلاو

 ؟ راربآلا هتباحصو ميركلا لوسزلا دهع ىف تاحلطصملا

 اميسقت مول علا رثكأ نم وهو ثيدحلا حلطصم مثع ناك نيأ

 :؟ رصحلا قوفت تاحلطصمو اعيرقتو

 نيا « ؟ همالعا نم ناك خيشلاو « هقفلا لوصا ملع ناك نيثو

 ٠ ! ؟ هقئاقدو هصئاصخب ملعلا اذه ناك

 !؟ همجاعمو ههقفو 0 ةهقرصو ةوحنب ةخللا ملع ناك نياو

 ةوالتلا تاداشراو فقولاو طبضلا تامالع تناك *:نيآو لب

 ٠ نآرقلا مولع ىف اهيلع صوصنملا

 ىلا ا ئفجرخ الاو .. هيلع زاج اهيلع زاج امق ٠ رارقتساو حضنو

 ٠ فاستعالاو مكحتلا

 ك1

 نيب انقفو دقف ٠ ةساردلا هذه نم ( ٠١8١ ) و ( 441 ) رظنأ (؟؟)

 ٠:- امهتم لك دنع هي رارقالاو زاجملا راكنا ىف ةفلتخملا فققاوملا هذه



 - أوم

 نيغباتلاو ةباحصلا رصع ىف ةاون هل ناك مولعلا هذه نأ : لاقي ال
 9؟ زاجلملا فالخي

 ةباحص اهسرغ ىف مهسأ كلذك ةأوئ هل تناك زاجملاو لوقن اننال
 ٠ لالظلا ةقراو ةحود تراص ىتح ومنت تذخأ مك ءالجلأ

 هيرقأ دقف « ارظنو الوق زاجملا ركنا ناو ىطيقنشلا خيشلاو
 ضعب انيصحأ دقو ٠ ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامالاك اكولسو المع.
 اليصأ انف زاجملا نكي مل ولو ٠ مدقت اميف زاجملاب اهيف رق؛ ىتلا هفقاوم.
 عاطتسا ال صوصنلا مهفو ثحبلا جهانم نم اجهنمو ٠ لوقلا لوصأ نم
 ةقباطي مل ىذلا راكنالا اما ٠ هركنأ نم لك هي لمعلا نم ملسي نأ
 ريدجلا وه راكنالا نأ ىلع ليلد وهف « ةجاحلا ةدش عم « لمعلا

 ريسفت ىف ببسلا ىه نوكت داكت هيلقتلاو ةاكاحملا نأ ىلع ٠ راكنالاب.
 ٠ هتعو هنع هللا افع ىطيقنشلا خيشلا فقوم

 راكنالا اتج رد

 : امهو « هيركنم دنع ناتكجرد زاجللا راكنال
 ٠ ماع مجوبي ةغللا ىف زاجملا راكنا ( ) ١

 ٠ بسحف ميركلا نآرقلا ىف زاجملا راكنا (ب)

 هجوي ةغللا ىف هراكنا نم ادوجو قبسا نآرقلا ىف زاجملا راكناو
 « ىرهاظلا ىلع نب دواد وه نآرقلا ىف زاجملا ركتا نم لوأ نال ٠ ماع

 ٠ (؟78) ( ه ال١ ) ماع ىفوت دقو

 قح بسأ وبأ هب لاق نم لوأ نأ فورعمف ةحللا ىف هراكتا امأ

 خيرات ىف فورعملا وه اذه ٠ ( ه 418 ) ماع ىفوتملا ىنيئارفسالا
 ٠ اهتاشتو مولعلا

 ضعب نإ ديفت تاراشا دوجول خيراتلا اذه ىلع مدقت راكنالا نأ ودبي (؟)

 بسني مل نكلو زاجللا ىركنم ىلع درلا ىف ةلاسر عضو برطق لثم ءاملعلا

 ٠ نيعم دحأ ىلإ راكنالا
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 نيتاه لوح ةمساحو ةعماج ةفقو فقن نا - نآلا - ديرتو
 ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا ذنم اامهريس: طخ انعبتت نأ دعي نيتضقلا
 ىلع اهل فرع دح ىصقث زاكنالا ةركف هيف تغلي ىذلا نمائلأ نرقلا
 ثيدحلا رصعلا ىلث انفلدو « ميقلا نبا هذيمظو' ةيميق نبأ مامالا ىدي

 هللا همحر ىطيقنشلا خيشلا هبتك امل ةدقان ةيعوضوم ةفقو نيفقاو ٠

 اتمض اهلامتشال مهثو معأ اهنال ؛ ةغللا ىف راكنالا ةركفب اطدبنو
 ٠ اهليلد حصو تحبص ول نآرقلا ىف راكنالا ىلع

 ماع هجوب ةغللا ىف زاجملا راكتا
 ىبأل الا ةبوسنم اهدجن ال ةغللا ىف زاجملا راكنأ ةركف عبتن نيح

 ةركفلا هذهل ضرعت لوصألا ءاملع نم متاع لكف ٠ ىنيئارفسالا قحسا

 هذه هيف دجت ىلوصأ فنصم ىأ عجار ٠ اذه قحسا ىبا ىلا اهبسن
 مهتع ىكح امك ىسرافلا ىلع ابأ هيلإ فيصضي مهضعبو ٠ ةبسنلا
 ٠ (؟5) ىطويسلا نيدلا لالج

 قحسا ىبأ ىلا راكتالا اذه هتينسن دعب لأق ىشخدبلاو

 الو وه ال » مهنم دحاو مسا ركذي مل نكلو (؟6)( )") ةعامجو 0

 ٠ هريغ

 انصخرت اذاو < قحس) ىبلا ىلا ةبسنلا - نذا هيلع لوعملاف
 ةبسنلا هذه ةحص ىف رظنن اذه ىلعو ٠ ىسرافلا ىلع ابأ هعم انركذ

 : اهتحص مدع وأ

 تابثالاو ىفنلا نيب ةبسنلا هذه

و قحسأأ ىبأ ىلا زاجملا راكنا ةعمت
 بتك ىف اريثك اهركذ درو نا

 بقعت دقف ٠ كايكشتلاو حدقلا نم ملست مل اهتاف « اهريغو لوصألا

أ نع اهرودص اودعبتساو ةيسنلا ةذه ءاعلعلا
 . قحسأ ىب

 ٠ 51/1 : رهزمللا (؛4)

 * 1417/1 : جاهنملا ىلع هحرش رظنا (0)
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 ,مالسالا ةجحو « ىلاعملا وبا نيمرحلا ماما ءاملعل) ءالؤه نمو
 : امهنع ايكاح ىطويسلا لالجلا لاق دقف ىلازغلا

 : لوخنملا ىف ىلازغلاو « صيخلتلا ىف نيمرحلا مام لاق »
 .. (95)« لوقلا اذه هنع حصي ال هنأ  قحسا ايأ ىنعي  ذاتسالاب نظلا

 دق نكلو ٠ ةبسنلا هذه ةحص ىف نعطلا ةوجو نم هجو اذهف

 هب احرص امك نظل ىلع ىنبمو هنهفوع ىلع لسرأ لوق اذه نا لاقي
 ىف وهو « ليق ام ةحص ىلع ليد انيداق اذه ليق اذا ٠ امهلوق ىف
 ٠ ةبسنلا ةحص ىف نعطلا هوجو نم ناث هجو هسفن تقولا

 : نيتماعد ىلع دمتعي هجولا اذهو

 ذاتسالا نع ميقلا نتا مامالا هلقن لوطم صن : ىلوألا ةماعدلا
 ىف ميقلا نبا ضرعت دقف ٠ زاجملاب هنم حيرص فارتعا هيف قحسا ىبأ
 : ىهو « اهركذ نم نويلوصآلا رثكأ ةلأسم ىلا زاجملا ىزوجمل هدقن
 صيصختلا دعب ىقابلا ىلع هتلالدى ف نوكي صصخ ىذلا ماعلا له
 .ىزوجم دقنب هنأ ىسن دق ميقلا نبا مامالا نأكو ؟ ةقيقح مأ ازاجم

 راكتا ىلا بهذ دق قحسا ابق نأ هدقن رحص ىف مدق هنأو « زاجلا
 هيلآ راشملا صنلا ركذي حارو « هلك اذهى سن هتأك ٠ ةغللا ىف زاجلا
 .ىف مهنيب اميف نوفظخم زاجلا ىزوجم نأ تبثيل قحسا ىبا نع
 3 صيمختلا ددلا دعب ماعلا ةلأسم

 : ميقلا نبا لاق

 اذا مومعلا ىف ةلأسم : ىتيكارفسالا قحسا وبأ خيشلا لاق »
 ما ( صيصختلا دعي ) ىقابلا ىف ةقيقح نوكي له صخ

 ٠ (؟ا/) « ٠٠ ازاجم

 ولو بير كلذ ىف ام زاجملاب رقم انه قحسا ابأ نأ ىرت تناف

 )١1( رهزملا )  ) 31/1١ىتايم امك ىكبسلا جاتسلا لاق كلذكو ٠
 هازال : قعاوملا (؟9)



 هد ”1١11 مس

 هيار ىلع رصالو ٠ ةيعرفلا ةلاسملا هذه ىف هيآرب ىلدأ امل اركنم ناك
 مث . ةقيقحلا ميسق زاجملا لعج هتكلو ٠ زاجملا راكنا ىف هيلا وزعللا
 : قحسأ وبأ لاق

 ةيقح نوكي هتأ ىلا ةفئاط تيهذف «ك لذ ىف سانلا فلتخا »

 ليلدك لصفنم ليلدب وأ « ءانثتسالاك لصتم ليلدب صخ ءاوس ىقب اميف

 « هباحصأو (7؟8) ىعقاشلا بهذم اذهو ٠ كلذ ريغو سايقلاو لقعلا

 ٠ ةفينح ىبأ باحصا نم ةعامجو (؟5) كلام لوق وهو

 بهذم اذهو ٠٠٠ ىقابلا ىف ا!زاجم نوكي هنأ ىلا ةفئاط تبهذو
 ياسسيستما زاكاو + نابل نب نسيع لوف ىهو < اهرتاب ةلدكتلا
 ىرعسشأالا بهذم هنأ ةيرعضشألا ضعن ىكحو 2 ةقيئح ىبأ

 )٠"( .٠ « اضيأ

 ناو ةقيقح ناك لصتم ليطلدب صخ نا هنأ ىلا ةفئاط تبهذو »

 ضعبو ىخركلا اذه ىلا بهذ ٠ ازاجم ناك لصفنم ليلدب صخ

 مذلكلا اذه عم ةفقو

 : بهاذم ةثالث صصخ

لا ناك عانوس ىقب ام ىلع ةلالحلا ىف ةقيقح هنأ : لوألا
 صصخم

 ٠ الصفنم وأ الصتم اليلد

 نيال افالخ زاجملاو ةقيقحلاي لاق ىعفاشلا نأ ىلع ديدج صن اذهو (94)

 ٠ ةيميت

 ىردا قحسا وبآو « زاجملاو ةقيقحلاب لاق كلام نأ ىلع ليلد اذهو (؟9)

 ٠ ةدهع مدقتل ةيميت نبا مامالا نم كلامب

 قعاوصلا (م.) ١1" ٠

 * عضوملاو ردصملا سفن ("1)
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 صصخملا ناك ءاوس ىقب ام ىلع ةلالدلا ىف زاجم هنأ : ىناثلا

 ٠ لوألا بهذملل لباقم بهذملا اذهو الصتم مأ الصفنم

 ىقايلا ىلع ةلالعلا تناك المصتم صصخللا ناك نا : ثلاثلا

 ٠ اراجم ةلالدلا تناك الصفذم صصخلملا نأك ناو ةقيقح

 ليلد ال : لوقي نأ لئاقلو ٠ لقنلا ابيلع بلغي بهاذملا هذه
 ىلع هلمح نمكي همالك نال ؛ زاجملاب لاق قحسال ابأ نأ ىلع اذه ىف
 ٠ هيف مهاراجف موقلا دنع ام ةياكح

 قحسأ ىف ىأر هدر ىلع ليلع غلبأتو ٠ دودرم لوقلا اذهو

 : وهو « فالخلا اذه. ىف هب ىلدأ ىذلا هسفن

 هسفن قحسا ىبأ ىأر

 : لاقف ايفاو اصيخنت ةلأسملا ىف هيأر صخل قحسأ ابث نا

 ةدحلو ةتكنب لدتسا ىقب اميف !زاجم نوكي كلذ نأ لاق نم ناق »
 ليلدلا لد اذاف « هديرجتب قارغتسالل عوضوم مومعلا لفل نأ ىهو
 هب لدعيو صوصخلا ىلع لمحي هناف هديصخت ىلع ليلدلا لد اذاف
 هب لدع اذاو « ظفللا ةيصوصخ ىلع تلد ىتلاا ةنيرقلاب هعوضوم نع
 . (9) « ةقيقح ال !زاجم هيف هلامعتسا ناك هريغ ىلا هعوضوم نع

 ةلالد ىف زاجملاب نيلئاقلا ليفد انه للي قحسإ وبا ذاتسالا

 : لوقيف ليلحتلا عباتي مث ٠ صيصختلا دعب ىقب ام ىلع ماعلا

 اذإو « ةميهبلل ةقيقحلا ىف عوضوم تملا مسالا نأ ىرت الا »

 مسا رامحت كلذك « !زاجم ناك عاجشلا لجرلا ىف ةنيرقب لمعتسا
 « ازاجم ناك ديلبل؛ لجرلا ىف ةنيرقب لمعتسا اذاو ةميهبلل ةقيقحلا ىف

 . ما : قعاوصلا (©5)
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 ازاجم « )"*7( .٠

 ةلأسملا ىف زاجملا ىل١ بهذ نم ليلد قحسا وبأ صخل نأ دعي
 : لاقف فالخلا ىف هسفن وه هيفر ركذ ةروكذلل

 , هيلبلا لجرلا ىف رامحلاا مسا لمعقسا اذا اذه فلاخيو »

 ةتيرقئاب هياع لمحي ظفللا كلذ نال ؛ عاجشلا لجرلا ىق تسألا مساو
 « ظفللاب دارملا ىلع لدت ةنيرقلا ناف ٠ ظفللا درجمب ال هيلع ةلادلا
 ظفللا ناكف هب ديرأ ام ىلع ةلاد ىهف « مكحلا ىف هل ةلئامم ىهو

 مومعلا ظفل لامعتسا كلذك سيلو « ةزاجم ناكف « ةنيرقلاب المعتسم

 ٠ (*5) « صوصخلا يف.

 رامحلاو عاجشلا ىف دسألا ةيزاجم نأ : لوقي نا قحسا وبا ديري ٠

 ءازاجم تناكف ةنيرقلا ةنوعمب هنم دأرملا ىلع اهيف ظفللا لد ديلبلا ىف

 سقنب ةلالد ىهف - صصخي نيح  صوصخلا ىلع مومعلا ةلالد اما

 : لوقي كلذ ىفو اراجم ال ةقيقح ىهف ظفللا

 ةقيقح ٠.٠ ةئيرقلاب ال هسفنب دارلل ىف ظفللا لامعتساأ ناكف »

 ٠٠ « )4"( ٠ اراجم ال هيف لمعتسا اميف

 قالخلا امئاو ٠ زاجملاب هفارتعاب حيرص انه قحسا ىبأ مالك نأ

 اهيف قحسا ىبا ىأرو ٠ ةقيقح. ما زاجم ىه له اهنيعب ةلاسم لوح

 : حضتي اذهلو ٠ اهيف ققحتت مل اطورش زاجملل نال زاجم ال ةقيقح اهنا

 ىوري ام سكع اذهو ٠ ةغللا ىف زاجملا عنمي مث قحسا ابأ نأ ه

 ٠ هسفن ميقلا نبا هيلا هازع ام دضو هنع

 كا

 ١5" ٠ : رعصملا سفئ 0(

 ٠ ردصملا سفن ("ع)



 -للثكإاب

 .ىف زاحجلا .ىزوجم نيب فالخلا عوقوب ميقلا نبأ دارأ ناف ه

 ةممس فالخلا نال ؛ هيف هل ليلد ال نكلو حيحص اذهف لئاسملا ضحب

 لهف ٠ لوصأالا ءاملعو ءاهكفلا فالتخا رثكآ امو مهنيب اميف ماملعلا

 نوفلتخمم هءاملع نال هققلا نالطيبو « هقفلا لوصأ ملع نالطبب لوقن

 !؟ لكئاسملا ضعب ىف

 ةغللا ىف زاجملا عوقوب هيف فرتعا قحسا ىبأ نع ناث صن انيدلو
 هب ىلدأ « نيمرحلا .ماما ىلاعملا وبأ هلقت لب ميكلا نبا هنع هلقني مل

 ,.دنع رهاظلاب دارملا ام : ىهو + كلذك ةيلوصأ ةلأسم ىف قحسأ وبا

 : نيمرحلا مامآ لوقي كلذ ىفو لوصالا ءاملع

 مهف ىلا ردتبي لوقعم ظفل رهاظلا : قحسا وب؟ ذاتسالا لاقو 0(

 عوسم ليوأتلا ىف هجو هدنع هلو ٠ ىنعم .هنم مهفلا .ةهجب ريصبلا

 ةبقيقحلا ةهج ىف رهظي ام اذه ىلع جرخيو « مهفلأو نظلا هردتبي ال
 نم ال زاجملاب رقي نم مالك اذهف ٠٠ «.)75( ٠ زاجملا ةهج ىف لوؤيو

 قبلي نق قوقيف حدس نبل نع كافكا نيمرحتلا قالا شيت
 : ةروكذملا ةدعاقلا

 تلمح اذا ةلوؤم ميرحتلا ىف ةرهاظ ةقلطملا ىهنلا ةعيص نا -]

 .٠ هيزنتلا ىلع

 بدنلا ىف ةلوؤم بوجولا ىف ةرهاظ رماآلا ةةيسص ناو ©
 .٠ ةحليالاو

 مايص ال : مالسلا هيلع هلوق لثم ىف قلطملا ىعرشلا ىفنلا نا ©

 هذه ىف موصلإ زاوج ىفن ىف رهاظ » ليللا نم مايصلا تبي مل نمل

 ٠ بيدلا ميظعلا دبع روتكدلا ت ( 1١9/١ ) ناهربلا (6)



 با١17ا

 لوؤتو مومحلا ةدارا اهرعاظ مومعلل ةعوضوملا ةقلطلا غيصلاو 8

 + :نصوصخلا اهذهادمرا 13

 4 طرشلا موهفمب صيصختلا هرهاظ طرشب طورشملا مكحلاو ه

 ٠ (71) ليوأتلا مكح- ىف هكرتو

 ىوقي اذهو ٠ زاجملاب هرارقا ىف قحسصا ىيأ نع لقنلا ق قفتا دقف

 نوكي نا ركنتسمب سيلو ٠ هيلا زاجملا راكنا ةبسن ىف كش نم كيكشت.

 هوقحب دق نييلوصالا ىار نيح ايناك هب رق مث الوأ ركنا دق قحسا وبا
 اذعننمه ٠ اهيلع ةقبطملا ماكحالاو ةيهقفلا لوصالا ضعب هيلع اوئنو.
 زكنا .قحتما ابأ نأب لوقلا ناف رمآلا ناكايآو ٠ هب نيدنو هدقتعن ام

 مدع ىغبنيف هيلع ليلد ال لوق راكنالا ىلع رمتساو ةغللا ىف زاجملا
 . ىرن اميف باوصلا وه اذهو « هيلع ليوعتلا

 ىس :رافلا ىلع ىمأ ىلا راكنالا ةبسن

 زاجللا راكنا ئف قحسا ىبأ راهتشا ىسرافلا ىلع ويا . رهتشي مل

 اذه عمو ٠ و ا ا 0 ةغللأ ىف

 قحبسا ىبيا ىلا هتيسن نم افعض دشأ ىلع ىبأ ىلا زاجملا راكنا ةبسن ناف
 ٠ قحسا ىبأ ىلا ةبسنلا فعض ةلدآ لثم ناعون اهفعخ ةلدأو

 ٠ اهيف ءاماعلا ككخت #

 ٠ ةحارص زاجملاب اهيق فرتعا ىلع يبا نع صوصن ركذ مث ه

 : وحنلا اذه ىلع اهيف لوقلا زجونو

 ىبال زاجملا راكنإ ةبسن ىف ككشت نم لوف ناك : ءاملعلا ٍككشت
 : لوقي ذا ميقلا نبا مامالا زاجملاب هفارتعاب مزج لب « ىسرافلا ىلع

 ىبأو 4ك 4 اخ رزشخمزلاو ىنجا' ”مننباك زاجمو ةقيقح ىلا ظفللا اومسق نيذلا 2

 [ ؛1871 ] زيسي ٠كرطتي ناهربلا (م1):
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 مث .(7) « برعلا نع رايخا ال مهنم حالطصا اذهف « مهلاثماو ىلع

 ٠ هللآ ءاش. نأ ابيرق هركذنم زاجملاب هيف رقأ ىلع ىبأل امالك لقني

 ابقعم لاق دقف ىطويسلا لالجلا ٠ ةبسنلا هذه ىف ككشت نممو
 وهو ىسرافلا ذيملت ىنج نبا ناف « اضيا حصي ال اذه : تلق » : اهيلع

 ىلع لدي ام هنع ىكح لب ٠ كلذ هنع كحي مل هبهذمب سانلا ملعا
 1 ٠ (؟8) « هتابخأ

 : .ىنج نبل نع القان ميقلا نبا لاق ٠ زاجملا

 اذاف تجرخ انلوق ةلزنمي ديز ماق : انلوق : ىلع وبا ىل لاق »

 ٠ بكذلا نم دشأ دسألا : كلوقك سنجلا فيرعت انه هفيرعت ٠ دسآلا

 ٠ بابلا ىلع مهولا اهلواثتي ىتلا دسآلا عيمجو تجرخ هيرت ال تناو
 نم دحاو اذاف تجرخ : تدرأ امئاو ٠ لالتخا هداقتعاو ؛« لاحم اذه

 نم هيف امل ازاجم دحاولاى لع ةعامجلا ظقل تعيضوف « بابلاب سئجلا
 ىف ام زاجملاب رارقالا ىف حيرص مالك اذهف (”5) « ديكوتلاو عاستالا
 ٠ بير كلذ

 .ىذج نبا هذيملتو اذه ىلع ىبأ ىلع ةعينش ةلمح ميقلا نبا نشيو

 : لوقيف زاجملاب امهلوق ىلع

 رابك نم ىلع ابأ هخيشو  ىتج نبا ىنعي .. لجرلا اذه نأ »
 (٠ لازتعالا و عدبلا لها

 ايزاجم اليوأت ميقلا نبأ مامالا لقني هتافنصم نم رخآ عضوم ىفو

 «(117 :) قعاوصلا (؟9)
 . ( 5907١" ) رهزلا ("4)

 - ( 88/١” ) رهزملا .رظناو ( "8* ) قعاوصلا (5ؤ)
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 . (40) هب رهجلا ىلع وه اصيرح ناك ىنعم ىلع هب

 ىلع ىبا ززجملاب لوقلا رهلاقلا ديع مامالا ازع كلذكو
 ىلع ىبأل زاجلا١ راكنا ةيسن نآل هلك اذه ىدؤمو ٠ ىسرافلا

 هنهاوع ىلع لسرا لوق ىوس اهلدنس الو ةحيحص ريغ ةبسن ىسرافلا
 ٠ هوضفري نأ مهل قحو نوققحملا ءاملعلا هضفرف

 ةآًرقم هنح لقنلا اهبتراع دق قحسا ىبآل زاجملا راكئا ةبسن ناو

 . زاجملا راكناب لاق دق قحسا وبآ نوكي نأ ءاملعلا دعبتسا امك زاجملاب

 اقباس راكذالا نوكي نآ انحجرو ىفتلاو تايتثالا نيب انعمج دقو

 : لوقن اذه ىلع ءانبو رارقالا ىلع

 : ةغللا ىف زاجملل راكنا ال

 .نايا دقف ٠ امهنع تيثي مل راكنالا ةذه امهيلان ىزع نم نال ٠ معن

 قحسا وبأ امآ ٠ اعطق حصت ال ىلع ىبأل راكنالا ةبسن نأ قيقدلا ثحبلا

 زاجملا راكنا ةبسن ىف كشلا ىلع لمحي زاجملا ىف همالك نم لقن ام ناف

 نم ريثكو ٠ هللا همحر هيلع تبثي مل فقوم وهف راكنا ناك ناف ٠ هيلا

 ٠ تبثاو حصا وها م مهل رهظ اذا هنع نولدعي مث ايفر نوري اوناك داورلا
 ٠ اهروذج نم ةهبشلا هذه راهنت اذهبو

 ةدحو نآرقلا ىف زاجملا راكنا

 ةيميت نبا مامالا رصع لبق نآرقلا ىف زاجملا راكنا بسني مل
 نب دمحا باحصأ نم ةثالث ىلا مث ٠ دمحم هئباو ىرهاظلا دواد ىلإ الا

 ةلزتعملا نم دحاوو « ةيعفاشلا نم دحاوو « ةيكلاملا نم دحاوو لبنح

 تارم اعيمج ءالؤه ةيمست ترم دقو ٠ ىطولبلا ديعس نب رذنم ىلا مث
 امهادحا : ناتياور هنع تيور دقف لينح نب دمحأ مامالا امأ ٠ مدقت اميف

 ٠ عنللاب ةيناثلاو زاوجلاب

 ٠ ( 5886 ) ليلعلا ءافش (:0)
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 ليلقو « زاوجلا ةياور نوحجري ةليانحلا نم ءاملعلا رويمجو

 بايسمصسالل حصا مهروهمج هيلع ام نكلو ٠ عتملا ةياور مدقي مهنم

 :ةيتآلا

 «نحتو انأ» ىف لاق هنأ ىلع مهعيمج دمحا باحصأ قفتا دقف جه

 هذه « ةغللا زاجم نم اذه نل : هسفن نع هب هللا ثتدحت امم نآرقلا ىف

 دنتسم ىهف دمحا مامالا نع اهدورو ىف مهنم دح؛ نعطي مل ةرابعلا

 عنملا ةياور حجر نم امآ ٠ نآرقلا ىف زاجملاب لوقلا زوج هنا لاق نم
 ٠ ةغللا ىف زوجي امم اذه اهاتعم نأب  مدقت امك  ةرابعلا هذه اولوأق

 عهسفن مامالا نع دنتسم مهيد زاوجلا ةياور اوحجر نيذلا نا و

 اننيعم الوق مامالل نع ظفحي ملف عقملاب لاق نم امأ - ةرايعلا هدح وح

 ٠ ىوعد درجم ىه أمثاو ٠ هيف

 لفقتشلا رتاوت دقو ٠ ادهع ةعبرألا ةمكالا رخآآ دمحأ مامالا ناو

 « زاجملاب لوقلاي ىعفاشل؛ مامالا نعو < هيبحاصو ةفينح ئبا مامالا نع
 زاجللا زيوجت ديفي هنع ىورملا لب عنملا ىف لوق كلام نع وري ملو
 +061 ديف عتوتي مل ناو ةدنع

 مامإلا اوعدي ىذلا امف زاجللي اولاق لبتح نبا لبق ةمئالا مادامو
 ١ ؟ هعتمو هراكتا ىلا دمحأ

 ءىجم لشم ىف دمحا مامالا نع ىورملا ىزاجملا ليوأتلا نأ و

 ليلدل باوثلا ءىجمب ءىجملا رسف ثيح ةمايقلإ موي نارمع لاو ةرقيلا

 دقف هعنمي هنأ ىعدأ نمف « زاجملا هزيوجت ىلع ةلدالا ىوقأ نم رخآ

 نم, ىلع ةفينعلا هتلمحو ىزوجلا نبا مالك انب رم دقو ةيانجلا مظعأ
 ٠ ةئياتحلا ةمثأ نم كنذ ىعدأ

 لع لذي إم ةيفف ىتيثلرقسالا قحسل ىبأ نع ميقلا نبا هلقن ام رظنا (51)
 ةيطع نبأ ريسفت رظنأو ( ةساردلا/ هذه نم ( 187 ) رظنا كلام دنع زاجملا زاوج

 ٠ ةلالدلا سفن هيفف ( 1١؟١17 )
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 ىف راجملا عوفو نع منعي مل كعحأ مامالا نأ هلك اذه ىدوؤمو

 ةمئاق دقفت اذهبو « هل دنسال زاجملا ىركنم نم هدعف  ةغللا هلي « نآرقلا

 ٠ اهمالعأ نم ملع زربا نيركتملا

 )2١( ىناهبصالا ملسم وبأو

 ىركنم ةعّئاق نم دمحأ مامالل انجرخأ ةقياسلا طاقسالا ةيلمع ىف

 هدعي ىذلا ىناهيصالا مطعم ايأ اهنم جرخن انهو ٠ ناآرقلا ىف زاجملا

 ٠ (55) نآرقلا ىف زاجملا ىركنم نم نيثحابلا ضعب

 هنع لقت دقف « نيركنملا ةمثأق ىف اوهم دودعم اذه ملسم وبأف

 ريسفتلا ىفو ٠ ةددعتم ةيزاجم تاليوأت هريسفت ىف ىزارلا رخفلا
 لاق دفف « احضاو ايزاجم ىحنم هيف احن هسفن ملسم وبا هحعضو يذلا

 ىلا !ولخ ا؛ذاو « انمآ !ولاق !ونمأ نيذلا اوقل اذاو » : ىلاعت هلوق ىف
 ميِب ءىزهتسي هللا ٠ نوكزهتسم نحن امنا مكعم انا : اولاق مهنيطايش

 هقاطلا مهعنم امل ىلاعت هللا نا » : لاق « نوهمعي مهتايغط ىف مهدعيو

 « هيلع مهرارصاو مهرقك بيمي مهلذخو « نينمؤملا اهحئمي ىتلا
 بونق ىف روفنلا هيازتو اهيق ةمللظلا ديازتب ةملظم مهبولق تيقب
 بيسم هنال ؛ ىلاعت هلا! ىلا دنسأو اددم ديازتلا كلذ ىمسف ٠ نيملسملا

 ٠ (554) « مهب هلعق نع

 ىنثعلا زاجملا هقيرطو ء اعطق ىزاجم ليوأت وهو ٠ همالك اذه
 « ةيببملا ىه ةقالعلاو « هل وه ام ريغ ىلا لعفلا هيف دنسأ دق ىذلا

 هلعف نع ببسم هنال » :.هلوق ليلدب ةقالعلا هذه هسفن فلؤملا ظحل دقو

 . (« ميد

 ريفت هلو ةلزتعملا ءاهقف نم ىئاهفصالا رحب نب دمحم ملسم وبأ وه (49)
 نامل رظنا ه 77١ ماع ىفوت « ٠٠ ليوأتلا عماج طقتلم » ةامسا مهيهذم ىلع

 ٠ ( ؟١ةهو/ه ) نازيملا

 «٠ ( 700/7 ) ىشكزرلل ناهربلا رظنأ' (:)

 عيرس وبأ زيزعلا ديع .د ةيبرعلا ةيغالبلا ىف ىوغللا زاجملا » رظنا (:)
 ٠ ةرهاقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيلك « طوطخم »

 ( ؟ جا_زاجملا_ ) ١#
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 نيتيآلا ريسفت ىف هانعمو هظفلب مالكلا اذه ىرشخمزلا ذخا دقو

 ف راببلا ركب نكي ملسم ا نا لدي دلت“ 4 نسوا
 رخآ ائيث زاجملا نم دارا اذا الا مهللا هيف هيار وه اذهو « نآرقلا
 .٠ هنأشو وهف 2 هقرعت هي

 ينيئارفسالا قحما ىبا نع ىور امك مهرسأب ةلزتعملا نأ مولعملاو

 ىف لخاد وهف قحما ىيأ ىلع مدقتم ملسم وباو « زاجملاب نولئاق
 +٠ (15) اذه هلوق

 دادنم زيوح نباو

 نب دمحم وه ةيكلاملا نم لجر ىلا نآرقلا ىف زاجملا راكنا ىزعي
 مثاك نمو « هيلا بهذ اميف لوقعم ببس لجرلا اذهل سيلو دادنم زيوخ

 ىلع هللا نأ تبثيل زاجللا ركنا امنا زيوخ نبا نأ مهفي هنع مزح نبأ
 « ءالقعلا هاثخي امك هللا ىثختف لقع اهل ةراجحلا نأو « ريدق ءىش لك
 « هللا ةيثخ نم طبي امل اهنم نأو » : ةراجحلا نع ىلاعت هلوق ىنعي

 هلقع نمو هنم رخسو ةقينع ةلمح هلاثمأ ىلعو مزح نبأ هيلع لمح دقو
 ٠ (107) القع ةراجحلل نأ معز ىذلا

 نآرقلا ىف زاجملل نيركذملا ةمئاق ىف زيوخ نبا دع ناف اذهل
 نكنلو « زاجملا ركني مل زيوخ نب نال ؛ هل ىنعم ال ددع ةدايز وه امنا

 .٠ ىرت امك هل نزو ال راكتالا ىف هدتتسم نال

 نم قبي مو « نيركنملا ةعئاق نم مهجارخا ىقيني ةثالك ءالؤهف

 هللا دبع وباو ؛ ىرزجل“ نسحلا وبأاو هتباو ىرهاظلا دواد الا مهدعب
 رذنمو « ةيعفاشلا نم صاقلا نباو ىميمتلا لضفلا وبأو دعاح نبا

 نانثا ٠ ءالؤهف ٠ ميقلا نيا هذيملتو ةيميت نبا مث « ىطولبلا ديعس نب
 لازت امو « ةيعفاشلا نم دحاوو « ةلبانحلان م ةتسو « ةيرهاظلا نم

 ٠ ( اهخ/1) فاشكلا رظنأ (:5)

 ٠ ةساردلا هذه نم ( ١١١0 ) زظنأ (53)
 +1( 04545 - 1 ) مزح نيال ماكحالا لوص ىف ماكحالا رظنا (5ا)
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 راكنالا مهيلا بسن مهنع ةعبرأ نأ سماننأ ىلع طاقسالل 2 ةلياق ةمئاقلا

 : مهو هيف اهولاق صوصن مهنع ورت ملو

 لضففلا وباو « دماح نب هللا دبع وياو « ىرزجلا نسحلا وبا
 ىف هلاق اصن مهنم ىأل رذ مل انناف ٠ ىحفاشلا صاقلا نباو 2« ىميمتلا
 ودبيو شاقن مهعم انل سيلف ٠ راكنالا بابسا هيف نيبو زاجملا راكتا
 عنم ىف مهنع لوقنملاو ٠ هنياو ىرهاظلا دواد هلاق امب اورثأت مهنأ
 : امهو « ناببس نآرقلا ىف زاجملا

 ٠ هيفن زوجي هنال ابذك زاجملا نوك ©
 ٠ زجلملاب لثق ىا « زوجتم » هنا هثلا ىلع قلطي نا زاوج ©
 : وعو اكثث ابيس مهيلا فيضي نييلوصالا ضعبو ©

 ىنع لدي ال ىا « سايلا هيفف ةنيرق نودب ناك نا زاجملا نأ
 نأ ىلع ةدئاف الب ليوطت هيف ناك ةنيرق عم ناك ناو ٠ هنم دأرملا
 ناف ناك ايأو ىنيئارفسالا قحسا وب هب لاق ببسلا اذه نأ روهشملا
 ىفتكن انناف كلذل 2« راكنالا ىف انيعم اصن مهلرن مل ةعبرألا ءالؤه
 ٠ مهيناج ىف « بلسلا » اذه ليجستب

 ىف افنصم هل نأ ةيميت ني١ مامالا ركذ دقف ديعم نب رذنم اما

 ميقلا نباو ةيميت نبا نأ ودبي ٠ اذه ىف ميقلا نبا هعباتو « زاجملا راكنا
 ىهف « هيف ءاج ام اركذل اللو .ف ذصملا اذه ىلع انمهنم دح# علطي مل

 لوعي نأ نكمي اديدج زاجملا راكنا ةركفل فضت مل ةبمن درجم نذا
 .٠ هيلع

 مهل سماخ ال ةعبرأ

 اسمك « نآلا انيديأ؛ نيب ةعبرأ الا كلذ دعب انعم قبي ملف

 زاجملا عنم ىف مهصوصنو مهلاوق' ؛ لبق نم ءاملعلا ىديلا نيب ناك

 .امهدتع عنملا بابسأ ىلا اففآ انرشأ دقو ٠ هنباو ىرهاظلا دواد



 هس ا1752١

 لبق نم انفقو دقو ٠ ميقلا نبا هذيملتو « ةيميت نبا مامال' مث

 ٠ ليصفتلا نم ءىشث ىف اهانشقانو مهلاوقا ىلع

 ةقثلا نم ريثك ىف لوقت صيحمتلاو قيقدتلا اذه دعبو

 ': نانكمط الاو

 ءاسلع نم دحإو ملاع الإ هب لقي مل ةغللا ىف زاجملا راكن؛ نا
 .ىنيئارفسالا قحسا وبأ « ميقلا نباو ةيميت نبا مامالا رصع لبق ةمآلا

 اباب سا هل ركذيو « هب لقي مل نآرقلا ىف زاجملا راكنا نإو
 : مهو ةمآلا ءاملع نم ةعبرأ الا

 ٠ ميقلا نباو ةيميت نبأو « هنباو ىرهاظلا دواد

 ءاسمئع نم ةسمخ مه اقلطم زاجملا راكتاب لاق نم ةلمج ناو

 نب مث ٠ هنباو ىرهاظلا دوادو « ىنيئارفسالا قحم! وبا
 ٠ (54) ميقلا نباو ةيميت

 !ددع نوصحي ال نيذل! ةمألا ءاماع ىلإ ةسمخ ةبسن نوكت مكو
 دنم ةيمالمالاو ةيبرعلا مولعلا ىف بهاذدلا ةمئاو داورلا مهدعو

 نبأ مامالا هيف شاع ىذلا نماثلا نرقلإ! ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا

 ؟ ىرت اي ةبسنلا هذه نوكت مك .٠ ميقلا نبا هذيملتو ةيمبت

 عينملا بابسأ ةمئاق

 ةعبرإ ىف اقلطم زاجملا راكناب لوقلا رصح دعب  انب نسحي
 عنملا بابسأ نم قرفت ام رصحن نأ  ةمآلا ءانملع نم مهد سماخ ال

 : ىهو هتشقانمو هركذ قبس امم مهدنع

 راكنا هيل بست نمب دتعن مل اننا ميركلا ءىراقلا ىسني ال نا 'وجرا (54)
 ٠ عنملا بابسأ هيق نيبي صن هنع لقني ملو زاجملا
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 ىف تثدح ةعدب وه لب « فلسلا نم دحا هب لقي مل زاجملا ١
 ٠ عبارلا نرقلا

 عضولاو هنع هلقن حصيل لوألا عضولا ىلع فقوتي زاجملا - ؟
 ٠ فتنم لوألا

 لمعتست مل ظافلألاو قالطالا دعب دييقتلا ىلع فقوتي زاجملا - *
 .ديقو ديق نيب ةقرفتلا كلذك لطابو ؟ لطاب قالطالاب لوقلاو ةديقم الا

 ليوطت هيف ةئيزقلا عمو « ةئيرق نودب مهفلاب لخم زاجملا

 ببسلا اذهو ٠ بذك وهف هيفن زاج امو « هيفن زوجي زاجملا  ه
 ٠ نآرقلا ىف زاجملا عنمب اصاخ نوكي داكي

 هنا - هناحبس هللا فصو زاجل زاجم نآرقلا ىف ناك ول 1
 ٠ اقافتا عنتمم اذهو « زاجملاب ٍلئاق ىف زوجتم »

 ةقيقحلاب نايتالا نع زجعلا دنع الإ هيلا لدعي ال زاجملا ٠
 ٠ لاحم هللا بئاج ىف زجعلاو

 نود ميركلا نآرقلا ىف زاجملا عئمب ناصاخ نابعسلا ناذهو

 # ةقعللا

 تمسق ةمأ نأ فرعي ملو مالا نم ةمث هي لفت مل زاجملا - م
 ٠ زاجمو ةقيقح ىلإ ظافلألا

 ةذيملت هيلع هعباتو ةيميت نيا ماماللل عارتخا نم بيسلا اذهو

 .(ه٠) عطاقلا ليلدلاب هدرو هيف امهتشقانم تمدقت دقو 6 ميقلا نبا

 ىلا بسني عبارلاو « ةيميت نبا عارتخا نم ىلوالا ةثالثلا بابسالا (:9)

 ا ٠ مدقت امك قحمأ ىبأ ىلاو « هنباو ىرهاظلا دواد

 داليم لبق ةراعتسالاو زاجملا ىف وطسرأ نع لقن امب عوفدم اذهو (05+)

 ٠ نورق ةثالثب حيسملا ديسلا
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 «ميركلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا عتم ىف ليق ام لك وه اذه
 عنم ىف ىرخأ ابابسأ وك اببس مهل دجن مث هيلع انعلطأ ام ةرثك ىلعو
 انك ىتلا ةيلدجلا هبشلا نم هداعاو ميقلا نيا هرررك ام الإ مهللا زاجملا
 . همالك ةشقانمل هاندقع ىِذلا ثحبملا ىف اهلك اهانهجاو دم

 لوصسرلا هي لقي مل زاجملا نا ىطيقنشلا خيشلا لوق كلذكو
 نم دحأ هب لقي مل زاجملا : ةيميت ني؛ لوقب هيبش اذهو ةباحصلا الو
 5 ىطيقنشلا خيشلا مالك دقن ىف لاقي هدقت ىف ليق امف فلسلا

 ٠ ةساردلا هذه نم هعغوم ىف امهنم الك انهجا'و

 0 ةمآلا ءاملع نم نوقحملا اهل ىدمت دق بابمآلا هذهو

 ' ةمالعلا نايبلا ءاملع نم اهل ىدصت امك « هقفلا لوصأ ءاعاع

 نحتو نو ىلع ؟ريميت ددكلو .. امهريغو « فيرشلا ديملاو

 اميق بايبساألا هذه ىلع كرا زجوت ةسارعدلا هذه ةياهت نم برتقن

 : ىتأي

 : زاجيا ىف عنملا بابسأ در

 او 2« ةيميت نب دمحنأ مامالا عارتخا نم ىلواآلا ةثالثكلا بايسآلا

 . أيايصأ تسيلو تاعاعدأ عقاولا ىف ىو ٠ ليق نم هريثغل فوعت

 'نأ ىفكيو « ةدودرم ىوعد فقلمل؛ نع زاجملاب لوقلا راكناف ©
 دمحأو هيبحاصو ةفينح ىبأو ىعفاشلا مامالا نع درو ام ىلا انه ريشن

 نم همقن ىنيئارفسالا قحسا ىبأو « هباحصان م ريثكو لبنح نيل
 ءارقلاو ءالعلا نب ورمع ىبثو هيوبيسو « ليلخلاو ءاهقفلاو نييلوصالا
 نم دربملاو بلعثو ىبارعألا نباو 2« ىشرقلا ديز ىياو ةديبع ىبأو
 نيرسفملاو نييزاجعالاو داقتلاو ءابدألا نم مهرريغو ةاحنلاو نييوغللا
 ؟ نذا فلملا نوكي نمف فلسلا نم اوسيل ءالؤه ناك اذاو ٠ نيثدحملاو

 ءاملع نم طق دحأ اهي لقي مل ىوعدق لوألا عضؤولا راكتا اما ج
 نم ميقلا نبا هعبات ناو ةيميت نبأ مامالا تايدارفا نم ىحو ؛. ةمآلا
 ميدق فنصم هنم ولخي ال عض ةولاو ٠ هاوس دحت اهيف هعباتي ملو ٠ هدعي
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 هب دهيشتسي نمم وهو ىنيئارقمالا قحسا ابأ نا قبس دقو ٠ ثيدح الو
 ىقيقحلا عضولا داحتإ! ىعدا هنكلو « عضولاب رقأ دق زاجملا وركنم

 دنع فورعم ريغ ذاش لوق لوألا عضولا راكناف ٠ ىزاجملا عضولاو
 ٠ ءاوس دح ىلع افلخو افلم ةمآل' ءاعلع

 ةلالد تسيلف .٠ لاحمف كويقلا تالالد ىف ةيوستلا ءاعدا اعا ©

 21 تباش : بوقل! لوق ىف ديقلا ةئالدك بوركملا ةمل تباسش : ىف ديقلا

 ٠ القنو القع ربكنم نيتلالدلا نيتاه نيب ةيوستلا نأ ٠ ليلللا

 ؟داعتعا اهيلع دمتعي داك ىتلا ىلوآلا ةكالثلا بابسألا راهفت !ذهبو

 ريغ عم مهفلاب لخم زاجملا نأ مهؤاعدا وهو عبارلا ببسلا امث ©
 دادلا قحتمي ال مالك وهف ةنيرفلا عم ةدئاف الب ليوطت هيفو ٠ ةنيرق
 وأ تناك ةيظغل ةنيرقلا دوجو زاجملا ةحص طرش نال ٠ هب بتك ىذلا
 ةدئاف الب ليوطت هيف هنأ اما زاجملا ىف مهفلاب لالخا الف ٠ ةيظفل ريغ
 الخ اذا هنا : اوقاق مهنال ؛ اضعب ضعب ضقاني مالك اذهف ةنيرقلا عم
 مل وأ اورد  كلذي مهنككو 2« قح اذهو « مهفلاب لخأ ةتيرقلا نم

 لالخالا عفرتل ىزاجملا مالكلا ىف ةنيرقلا دوجو نوطرتشي - اوردي

 عم هنا نولوقي فيكف « مهفلاب لالخالا عفرت العف ةنيرقلاو ٠ مهفلاب
 ةدئاف وه مهغفلاب لالخالا عفر سيلا !؟ ةدئاف الب ليوطت هيف ةنيرقلا

 ! ؟ ةنيرقلا دوجو

 ؛ لاق ام صحمي مل ببسلان اذهب زاجللا راكنا ىلع لدتسا نم نإ
 مامالا لاق امك اميظع اطبخ طبخيو هسفن ضقاني هنأ هل نابل الاو

 ٠ رهاقلا كيع

 ثيح « هيفن زاوج ةحصي زاجملا راكنا ىلع لالدتسالا كلذكو ه
 ٠ ببسلا اذهل بذكلاب هوقحلا

 ؟ بذك زاجملا نأ لاق ىذلا نم

 مه بذك زاجملا نا لاق نم لوأ نأ هيلا ةراشالا بجت امم
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 ( 18 ) ةبيتق نبال لكشملا ليوأت ىف امك نآرقلا ىف نونعاطلا ةدحالملا
 نع ردصي مل نذأ وهف ٠ لوقلا اذه اشنم ىلع هبن نم لوأ ناك ثيح
 وه بذكلاي زاجملا فصو نم نيدحلملا دصق نال ؛ هئوقب دتعي نمؤم
 اذهب اوكسمت نآرقل' ىف زاجملا ىركنم نكلو ميكحلا نآرقلا ىف نعطلا
 اذهو ٠ هنم مهدصقو هردصم ىلع اوفقي نأ نود « هنعاوع ىلع لوقلا

 ٠ مهنم عينش روصق

 دارملا ىفنلا نأ : اولاق نيح مهيلع درلا مهموصخ مكحل دقو
 ةيناويحلا « ةيرامحلا » ىفنك ىقيقحلا ىنعملا ةدارا ىفن وه انه

 حصي الف ةدالبلا وهو « ىزاجملا ىنعملا اما « رامحلاب ديلبلا هيبشت ىف
 ىف عقي نأ عفدل ةنيرقلا هيف اوطرتشا امنا زاجملا وزوجمو ٠ هيفن
 ىفنم زاجملا ىف لمعتسملا ظفلل ىنعملاف ٠ ىقيقحلا ىنعملا ةدارإ مهفلا
 ءىج امن[ ةنيرقلا نال « دجوت مل مأ ىفنلا ةغيص تدجو ءاوس امكئاد

 زوجي زاجملا - مالكلا اذهف ٠ ىقيقحلا ىنعملا ىفنل زاجملا ىف اهب
 لاق كلذلو ٠ ةنيرقلا ىنعمل دكؤم ىفنلا نال ؟ ميقتسم مالك « هيفن
 . (01) تامالعلاب هنم نكارقلاب هيشأ هتأ  مدقت اميف  دعسلا

 زاجلا عنم ىلع اوجتحا نيح مهيلع درلا ةومكحا امك ©
 ىلع « زوجتم » فصو هنم قتشال زاجم هيف ناك ول هنأب نآرقلا نع
 فقوتي لب لجترت ال هتافصو هللا ءامسا نا مهموصخ لاق دقف !؟ هللا
 ولخل ال هللا ىلع فصولا اذه قالطا عانتماف « ىعرشلا نذالا ىلع اهيف
 ٠ عرشلا نم هي نذالا دورو مدعل نكلو زاجملا نم نآرقلا

 نايتالا نع زجعلا دنع الا هيلا لدعي ال زاجملا نا مهلوقو و

 فيكف « رشبلا قح ىف مدقت اميف هانعفد دقو ٠ ليزه لوق ةقيقحلاب

 !؟ بويغلا مالع نم هعوقو روصتي

 ظافلأ مسقت مل ممآلا نم ةم* نأ : هيف اولاق ريخآلاب بملاو و
 لقت مل ةعدب زاجملا نا : اولوقي نأ نوديري « زاجمو ةقيقح ىلا اهتاغل
 ٠ برعلا ةغل ىف اهب لاقي فيكف « طق ةمآ اهب

 ٠ ةناردلا هذه نم زظنا (01)
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 هنأ ودبيو « ميقلا نبا وه لوقلا اذه ىف هسفن طرو نم رثكأ ناك
 ىلع فقول لعق ناك ولو ٠ زاجملا لوح مجرت وا بتك ام لك بعوتسي مل
 ةيبرعلا ىلا تمجرت دق وطسرا بتك تناك دقو زاجملا ىف وطسرا مالك
 ٠ !؟ نورق ةعير* ىلع ديزي امب ميقلا نبا ةافو لبق

 اتفقو دقو ٠ اهيلع ىضقم اهلك زتجت عنم بابسأ نأ عقاولاو
 لالدتسالا لاطباو بابسالا هذه ضقن ىلع تارم ةساردلا هذه ىف
 ىرخأ بابسأ مهل تسيل  اعيمج  زاجللا ىركنم نأ ىنيقيو ٠ اهب
 عجارملاو رداصلا نم هيلع انعلطا ام ةرثك ىطف مهاعدم ىف مهديفت
 ٠ ليمفتلاب اهانركذ ىتلا ريغ ىرخأ؛ بابسأ ىلع مهل رثعن مل
 : الا مهللا

 !؟ ٠٠ نكلو هيجو دحاو ببس

 عنم ىف نيركذملا ضعب هيلا دنتسا هيجو دحاو ببم ٠ معن
 : ببسلا اذه لصاحو ٠ ميقلا نباو ةيميت نبأ امهو زاجملا

 ةيدنعو « انيعو اهجوو ادي هل نأب هسفن فصو دق هللا نأ و
 ٠ خلا ٠ ءاوتساو ٠ ةعيفر تاجردو ايرقو « ائيجمو ةيعمو ةيقوفو

 الوزنو اعيصاو امدق هل نأب هفصو دق ع هلوسر نأثو وه

 ٠ خلا ٠ انيميو

 : نابهذم كلذ ىف مهل سانلا ناو و

 « ديلا » لوؤيو تاقصلا هذه ىف زاجملا لمعي بهذم
 ءىجللاو « ةياعرلاب نيعلاو « تاذلاب هجولاو « ةمعنلا ول ةردقلاب
 5 حلا رمآلا ءىحمن

 « اتيديأك ادي هلل نأ ىعديو تافصلا هذه تيبئي بهذمو [0]
 .٠ خلا !؟ انتييعأك انيعو لاقتناو ةكرح لوزنو
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 نيلئاقلا نمو (55) ةلزتعلملا لوألا بهذملاب نيظاقلا نعمف

 . (0) ةيوشحلا ىناثلا بعأملاب

 ةديقع ىلا ةءاسا هيف روظحم ىلا ىدؤي نيبهذملا نيذه نم لكو
 : ديحوتلا

 تاوذب هللا تاذ لثم ىئيثمت وهف انيداك ادي هللا نأ لاق نمف

 ٠ ليثمتلا وه اذهو ٠ ثداوحلا ةظاعم نع هزنم.هللاو هقلخ

 لوزنب لوزنلاو « رمآلا ءىجمب ءىجملاو « ةردقلاب ديلأ لوأ نمو
 ىتلا هءامساآو هللا تافص لطع لطعم وهف تاذلاب هجولاو « ةمحرلا

 ٠ ليطعتلا وه اذهو ٠ هلوسر اهص هفصو وأ « هسفن اهب فصو و؛ ىمس

 ناك املو ٠ ديحوتلل ةديقع ىف حداف ليثمتلاو ليطعتلا نم لكو
 مامالا هته ذختا ( زاجتلا ) ىزاجللا ليواتلا نع ايبعم ليطعتلا
 زاجملا ناعنمي امهو اهب ناسرتتي اعرد ميقلا نيا هذيملتو ةيميت نبا
 ٠ هنالطيب ناليقيو

 هءامسأ اولطعيف ١-٠ » ! كلخ ىف ةيميت نبا مامالا صوصن نمو
 ف نودحليو ع هةعفلوم نعت مككلا نوقرحي  ايلعلا هتاقفو ئتبحلا
 نيب عماج ليثمتلاو ليطعتلا ىقيرف نم دحناو لكو 0 هتايآو هللأ ءامسأ

 ٠ (04) « ليثمتلاو ليطعتلا

 ليطعتلا ىلا ىدؤملا ليوأتلا ىف لوقيف ميقلا نبا هذيملت اما
 : نآرقلا ىفو ةغللا ىف زاجملا عنم هببسب ىذلا

 ولعلا ةياغ وه ىذلا ىنعللا ليطعت بجوي ىذلا ليوأتلا »

 وهو » ةميهجلا ليوأت هلاثم بتارمب هتود ىنعم ئلا هطحيو فرشلاو

 ٠ ( ؟8 - 51 ) ليوأتلاو ةباشتملا ىف ليلكألا (46)
 ( ١55 1158 ) ىرعشالا نسحلا ىبال بست اعيف ىرتقملا بذك نيبت (0)

 00 ٠ ىقشمدلا ركاسع نبال
 ٠ (؟85) ىريكلا ةيومحلا ةديقعلا (0)
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 ةقيقح اولطعف ٠.٠ فرشلا ةيقوف اهنأب هرئاظنو « هدابع قوف رهاقلا
 ٠ (66) « ةيبوبرلا صئاصخ نم ىه ىتلا ةقلطملا ةيقوفلا

 دتهي مل زاجللا عم ىف ايوق اببس ناكثدحتسي نيمامالا ىرن اذكهو
 عرذتلاو ء هيجو بهم  ىوت المك وهو ٠ امهلبق نم نوركتملا هيلا

 5 ليلف

 تافصلا ىف بهاذملا ىكحي ميقلا نبا

 ظاقلألا لمح  ليثمتلاو ا ىبهذم لطبأ ها ةيهلالا

 ثلاث بهذم نم دبال هنأ اذه ىنعمو  سارتحا نود اهرهاوظ ىلع
 ىف لوقلا زجون نأ لبقو ٠ هدنع كلذك رمألا نأ عقاولاو ٠ هاضترا
 بهاذم هيف ىكح ميقلا نبال امالك درون ب هده نع  ىضترملا بهذملا
 : ىلي ام وعبو - هتافصو هللا ءامسأ ىف ةيداقتعالا قرفلا

 دايعلا ىلعو هللا ىلع قلطت ىتلا ءامسالا ىف راظنلا فلتخا »
 تلاقف ٠ اهوحنو كثئملاو ريدقلاو ميلعلاو « ريصِقلأو عيمسلاو ىحلاك

 لوق ادهو ٠ برلأ ىف زاجم هبعلا ىف ةقيقح ىه نيملكتملا نم ةفكاط

 هئياقم ىتاثلا' ٠ الئاسف اهدشثاو لاوقألا ثبيخا وعو « ةيمهجلا ةالغ

 سابعلا ىبأ لوق اذهو « دبعلا ىف زاجم برلا ىف ةقيقح اهنا وهو
 وهو « ةنسلا لهأ لوق اذهو ٠ امهيف ةقيقح اهنا : ثلاثلا ٠ ىشانلا
 ةقشقح ةقيقح اهنوك نع.اهجرخي ال امهيف نيتفيقحلا فالتخاو ٠ باوصلا

 ٠ (01) « هب قيلي آم اهنم دبعللو هلالجب قيلي ام ىلاعت هللو ٠ امهيف

 ةيميت نبأ مامالا دنع قرفت ام لكل عماج صيخلت صخلا اذه
 ٠ ميقلا نيآ هذيملكو

 1١5 ( ٠ ) قعاوصلا رصتخم (656)
 : .“.( اكك/١1) دئاوفلا عيادب (ه5)
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 فرص عنم هنال ؛ اذه ميقلا نبا لوقل دهم ىذللا وه ةيميت نباف

 هيلع ىه ام ىلع اهارجأو اهرهاوظ نع تافصلاو ءعامسألا هذه

 ٠ اهل رصح ال صوصت كلذ ىف هلو ٠ فلملا بهذم وه كلذ نأ !دقتعم

 : هلوق اهنم

 « هرهاظ ىلع اذه نأ ىلع نيملسملا ةمثلو ةنملا لهأ؛ ققتا »
 .٠ (هالز ل دارم اذه رهاظ نأو

 « ةيدنعو ائيجمو « ةيقوفو « اهجوو « ادي هنل نأ : ىنعي
 6 هسفن نع وه ربخأل امك « ارصيو « اعمسو « الوزفو ةيعمو « ايرقو

 تافصلاو ءاممآلا هذه نم ءىش فرص زوجي الو ٠ هلوسر لاق امكو

 ٠ ميقلا نيا هذيملتو ةيعيت نيا همهف امك قطسلا بهذم وه اذهو

 امك شرعلا قوف هتأو « عباصألاب هلل رثشي نأ ةيميت نب' زوج دقو
 : ليزنتل' ىف ءاج

 نع الو « كك هللا لوسر ٍةتم ىف الو « هللا باتك ىف سيل »
 ةمئالا نع الو « نيعباتلاو ةياحصلا نه الو « ةمألا فلم نم دحأ
 2« كلذ قلاخي دحاو فرح فالتخالاو ءاوهألا نمز اوكردا نيذلا
 « ءامسلا ىف سيل هللا نا : مهنم دحأ لقي ملو ٠ ارهاظ الو اصق ال

 زوجت ال هنأ الو ٠٠٠١ ناكم لك ىف هنأ الو « شرعلا ىلع سيل هنا الو
 ٠ (08) « اهوحتو عياصالاب هيلا ةيسحلا ةراثالا

 ثلاثلا بهذملا

 فرصلا بهذم : نيلوألا نيبهذملا نامامالل قرافي اذكهو
 ثلاثلا بهذملاب ناكسمتيو « ليثمتلاو هييشتلا بهذمو « ليوأتلاو

 هفصو وأ همفن هب فصو انمب هللا فصو وهو ٠ فلمسلا ىلا هأادتسأ ىذلا

 - ( 8 ) ةيرمدتلا (61)

 ٠ اهدعب امو (519) ىربكلا ةيومحلا (04)
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 امهرظن ىف ىدؤي هنال ليوأتلا ايغنف ٠ ليثمت الو ليوأت الب هلوسر هب

 هنم مزلي هئال ززجملا راكتا ىلإ اذه نم الصوتو ٠ ليطعتلا ىلا

 ٠ ليطعتلا

 ىتلا زاجملا عنم بابمأ نيب نم هيجولا ديحولا ببسلا وه اذه
 نيح اننا ميركلا ءىراقلا ركذاو ٠ اهانشقانو لبق نم اهاندصر دق انك

 دق انك « هيجو » هنأب هنع ثيدحلا علطم ىف بعملا اذه انفصو

 هيجولا ببسلا اذه ىف امالك ان نال كلذو ٠ نكلو : انلقف انكردتسا
 : تاهج ثالث نم

 فلاخم هل ف رعي عن ىذلا فلسلا بهدم  اقح وه له : ىلوألا

 !؟ مهسمقتأ قلسل ١ نم

 ىلا العف ىدؤي هتاف صو هللا ءامسأ ضعب ليوأت له : ةيناثلا
 ؟ روظحملا ليطعتلا

 ىلا العف ىدؤي ( زاجملا ) ىزاجملا ليوأتلا نأ حم اذا : ةثلاثلا

 ةغللا ىف اقلطم زاجملل اعئام نوكي نأ ببسلا اذه ىفكي لهف ليطعتلا

 : نآلا هيف لوقلا زجوتس ام اذه

 ؟ فلسلا بهذم اقح وه له

 كلأت ءاقبأ وه فلسلا بهذم نأ ىف حيرص ةيعيت نبأ مامالا مالك

 ةدارم اهرهاوظ ناو ٠ ليثمت الو ليطعت الب اهرهاوظ ىلع ظافلالا
 اكع ادق كعك لا ةيمدت:نذأ صوصخ نكعب انركذ قنا هاتمنق اهو
 لوقلا اذه ةبسن ىف احيرص ميقلاب نبا هذيملتل اصن انركذ امك ٠ بهذللا
 ٠ فلعسلا ىلا

 لاوقأ نم انرثكل ( نوعناملا ) ىناثلا مسقلا ىق البق هانبتك اميفو
 نبا ديري ام لصاحو ٠ هدنع فلسلا بهذم نايب ىف ةيميت نبا مامالا

 نال ليثمتلاو ليطعتلا ىبهذم نيب طسو فلسلا بهذم نأ هتابثا ةيميت
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 نيح ةفوصوملا تاذلا وأ ظافلالا قئاقح نولطعي  هرظن ىف  نيلطعملا
 ٠ (09) ايزاجم اليوأت ءاممألاو تافصلا نولوؤي

 نود اهرهاوظ ىنع ةيتافصلا ظافلالا نوقبي نيح نيلثمملا نالو
 هتاذ نوهيشي امك هقلخ تافصي هللا تافص نولثمي سارتحا ىأ

 ٠ مهتاوذب

 ةيلج ةحضإو نيئطعملا بهذمل هترياغم ناق فلسلا بهذم امأ

 امناو ٠ ةحراج وه وضع وأ دي هلل سيل « هللا دي » ىف لوقي لوؤملاف
 ٠ ةمعنلا انايحاو « ةردقلا انه « ديلا » نم دارملا

 ملعن ال نكلو هفن اهي وه فصو أمك ادي هلل نا : لوقيف ىفلسلا امأ
 رئاس اذكهو ٠ انيدياك تسيل اهنأب داقتعالا عم اهتقيقح الو اهتيفيك
 ٠ ليبقلا اذه نم تافصلاو ءامسألا

 لقيمتلا بهذم نأ ىهف ليثمتلا لهال فلسلا بهذم ةرياغم امأ >
 لكم ش رعلا ىلعع اوتساو « انيديأك ةحراجو وضع ىه ادي هلل تبثي
 5 0 لاقتئاو ةكرح اخ اتلو زنك الوزنو 3 اننكاوتسا

 .٠ سرتحم ريغف لثمملا امأ 0 سرتحم ىفلسلاف

 بهذم ىف هداقتعا وه لب ٠ ةيميت نبا مامالا مالك ىدؤم اذه

 : ىهو « ةيناثلا ةوطخلا ىلا نآلا لقتننو فلملا

 ؟ فلاخم هل فرعي ملت لوقلا اذه له

 ؟ «فلاخم» انلوق نم كارملا ام نيبن نأ اني نسحي بيجن نأ لبقو

 : نييئعم هنم ديرن اننا

 مأ ةيميت نبال ةملسم فلسلا ىلا بهذملا اذه ةبسن له : امهدحأ

 ١58 ( ٠ ) ةرهز ىب؟ مامالل ةيميت نبا : رظني (09)
 نسحلا ىبال بسن اميف ىرتفملا بذك نيبت : ىف رثكأ اليصفت رظنا (10)

 ٠ قباس ردصم ( ١44 ١55 ) ىرعشالا
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 ريغ رخآ ابهذم فل سلا بهذم نايب ىف بهذ ءاملعلا نم اضعب نأ

 ؟ ةيميت نبا هتيثا ام

 ظافلا عيمج ءاقيأ ىلع نوعمجم مهلك فلعلا له : ىناثلاو

 نأ مأ سارتحالا عم اهرهاظ ىلع ليبقلا اذه نم تافصلاو ءامسألا

 تافصلا عيمج ىف هب لومعم اذه لهو ٠ ايزاجم اليوأت اهلوأ نم مهنم
 ؟ رخآلا اهضعب اولوؤي ملو 2« تافصلا ضعب اوئوأ فلسلا نأ مأ

 فلسلا بهذم ديذحت ىف ةيميت نبا مامالا ةفلاخم

 فلملا بهذل ةيميت نبأ ديدحت نأ هيف بير ال ىذلا عقاولا نا
 دعبو « ةيميت نبامامالا ليك فلاخم هل فرع دق هائيب ىذلا وحنلا ىلع

 عمجملا لوقلا وه ةيميت نبا مامالا هيلا بهذام سيلو ٠ ةيميت نبا مامالا

 ىف مهنع هلل“ ىضر ففسلا بهذم ديدحت ىف ةمالا ءاملع نيب هيلع

 ٠ ةيهلالا تافصلاو ءامسألا

 لق ةمألا ءاملع نم هيلا بهذ اه ريغ ىلإ اوبهذ نيذلا نمو

 : ناليلج نامامأ ةيميت نبأ مامالا

 ٠ ىعقاشلا ىلازغلا دماح وبا مامالا : امهدحا

 لامح جرفلا وبأ مامالا : امهيناثو
 1 يروجلا ني نيدلا

 4 بت

 تايآلا اوزممف فلسسلا نأ ىلإ بهذيف ىلازغلا مامالا اما

 مهناو ٠ ايوضع الو ايمسج سيلو ايونعم اريمفت ةهباشتملا ثيداحالاو
 ٠ ةيترلا ةينوغب اهورسف لب اهانعم ىف ام وأ ةهجلاب ةيقوفلا اورسفي مل

 عضو لاقي امك ىه لب « اوضع وك ادي هلل ةبسنلاب تسيل ديلا نأو
 ال ىونعم لوزن  فلسلا دنع لوزنلابو ٠ ةنيدملا ىلع هدي ريمالا
 )51١( ٠ ىسح

 ةيميت نبا مامالا هررق أمل ةقلاخملا لك فلاخم  ىرت امك اذهو

 ٠ (975-) ةرهز ىبأ مامالل ةيميت نبا : رظنا (11)
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 اصهركذ نك مدقت ىلازغلا مامالا نصصومتو ٠ فلسلا بهذم ديدحت ىف

 : لوقلا اذه دكؤي ام انه اهنم سيتقنو

 وصو » : ىلاعت هلوق ىف قوقلا ظفل عمسم اذا : رخآ لاثمو »

 : .نييتعا كرتشم مسا قوفلات نا مكعيلف ٠+  .ةدابع قوف زغاقلا“

 رخآاألاو ىلعأ امهدحا نوكي٠«نأب مسج ىلا مسج ةيمن : امهدحأ

 ةفيلخلا : لاقي ىنعملا !اذهبو ٠ ةبقرلا ةيقوف ىلع قلطي دقو .٠٠ لفسا
 لوآلا نأ نمؤملا دقتعيف ٠.١ ريزولا قوف ناطلسلاو ٠ ناطلسلا قوف
 ٠ (5؟) « ٠٠ لاحم ىلاعت هللا ىلع هناو دارم ريغ

 ررق نيذلا فلسلا بهذم نايب ىف ىلازغلا مامالا وحني اذكهو .

 اهلتام امم اهريغو قوفلاو لوزنلاو ديلا : ظافل" نم نومهفي اوناك مهنا

 همالك ةمدقم ىف لوقيو ٠ ةيسح ال ةيونعم قكاقح اهنم نومهفي اوناك. .
 : فلسلا بهذم نايبل

 نايب ىف ذخأي مث « اندنع قحلا وهو « فطسلا بهذم ةقيقح »
 ٠ اهريوصت انلمجتا ىتلا ىناعملا

 باتك ىلع علطا ةيميت نبا مامالا نأ انه ليجستلاب ريدج وه اممو
 ٠ اديمح ءدث هيلع ىنثأو « مالكلا ملع نع ماوعلاا ماجلا » ىلازغلا مامالا

 ةفسالفلا جعانم نع عجرو فلسلا بهذم هيف ىضترا ىلازغلا نأ ررقو
 ٠ (51) نيملكتملاو

 مامالا هررق ام ةح مب هسفن ةيميت نبا مامالا نم افارتعا اذهو

 ٠ امهنع هللا ىضر ىلازغلا

 فلسلا بهذمو ىزوجلا نبا

 بهذم ريرقت ىف ىلازغلا مامالا عم قفتي هتاف ىزوجلا نبا اما

 ٠ ( 7 ) ماوعلا ماجلا (10)
 , ( 79١ ) ةرغر ىبأ مامالل ةيميت نبأ رظتا (37)
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 ؛ مدقت امك نارقلا ىف زاجملا ىركنم نم وهو « دماح نب هللا دبع لثم
 نش دقو ٠ ىنوغازلا نيا نسحلا ىبأو « ىلعي وبأ ىضاقلا هبحاصو
 . ةساردلا هذه نم ىناثلا مسقلا ىف اهركذ انل مدقت ةفينع ةلمح مهيلع
 ٠ دارملا حضوي ام هلاوقأ نم نآلا سيتقنو

 : نيروكأملا ةثالثلا ىلع هتلمح ىف لوقي

 ىلع تافمملا اولمحف « .ماوعلا ةبترم ىلا اولزن دق مهتيأر »
 نينيعو ٠ تاذلإ ىلع ادئآز اهجوو ةروص هلل اوتيثأف ٠٠ سحلا ىضتقم

 ارصنخو افكو عباصاو نيديو « ههجول ءاوضاو اسارضاو تاوهلو امفو

 دقو ؟ سارلاب ةنعمس ام : ا!هالقو ٠ نيلجرواذخفو اردصو اماهباو
 ةيمست تافصلاب اهومسف « تافصلاو ءاممألا ىف رهاظلاب اوذخأ
 :اولاق امل مث ١.. لقعلا نم الو لقنلا نم كلذ ىف مهل ليلد الو « ةعدتبم
 ةردق ىلع دي : لثم « ةغللا هيجوت ىلع اهلمحن ال : اولاق تافص اهنا

 ءةدئ ىلع قاس'الو « فطلو رب ىنعم ىلع نايتاو ءىجم الو , ةمعنو
 توعن نم دوهعملا وه رهاظلاو ٠ اهرهاوظ ىلع اهلمحن : اولاق لب
 فراص فرص ناف ٠ نكم؟ نا هتقيقح ىلع لمحي امنا ءىشلاو « نييمدآلا
 هتفاضا نم نوفنأيو ٠ هيبشتلا نم نوجرحتي مث ٠ زاجملا ىلع لمح
 ٠٠«)11( هيبشتلا ىف حيرص ميمالكو « ةنسلا لهأ نحن نولوقيو مهيلا

 افغقن ناك ناو ةيميت نيا هيلا بهذ ام ةفلاخم ىف حيرص مالكلا اذهف

 ٠ هلبق نم هلوق لثمب لاق نمل

 تاقمل"' هذه ىف رهاظتلا ىلع لمحلا نا ىزوجلا نبا ىريو

 رهاظلا ىلع لمحلاب لأق نم هنم اربت ناو ميسجتلاو هيبشتلا ىلا دؤم

 : لوقي اذه ىفو « مهلوق مزال وهف

 دقف ةسدقملا هتاذب ىوتسأ : لاق نمو « ةحراجلا مدقلا رهاظف »

 + (55) « تايسلا ىرجم هئاحبسم هارحأ

 : مهل لوقيف لينح نب دمحلا مامالا عابتا نم مهو ءالؤه هجاوي مث

 ٠ قباس عجرم : ةيميت نبا (14)

 ( ؟ جا زاجملا_ 17)
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 سيل ام حلاصلا“ ىفلسلا لجرلا اذه بهذم ىف اولخدت الف »
 . (141) «هنم

 ىبأ مالك ىنعمو ٠ ىزوجلا نبا هركذ ىذلا مالكلا اذه ىنعم نا

 فلسلا بهذم ريغ امهدنع فلسلا بهذم نأ ىف ناحيرصى لازغلا دماح

 نم ىلوالا ةرففلا ىلع ةباجالا ىلا لصن انهو ٠ ةيميت نبا مانمالا دنع

 بهذه ةعيدح- نع يمك نبا مامالا هررق ام نا : لوقنف مدقتملا لاؤسلا

 اعمجم سيلو هيف عزانم وهق ٠ هلبيق نم فلئاخم هل فرع دق فلئسلا

 .٠ مهنع هللا ىضر ةمآلا ءاملع نيب هيلع

 ىنازاتفتلا نيدلا دعس

 ىلازغلا مامالاب ايدتقم « هدعب نم ةيميت نبا هررق ام فلاخ نم اما

 : لوقي ىذلا ىنازاتفتلا نيدلا دعس وهف « فقلعلا بهذع ديدحت ىف

 اهيناعم ىلع اهلمح عنتماو « عرشلا/ رهاظ هب درو ام أهنمو »
 شرعلا ىلع نمحرلا » : ىلاعت هلوق ىف ءاوتسالا لثم « ةيقيقحلا

 ىف نيعلاو « مهيديأ قوف هللا دي » : ىلاعت هلوق ىف ديلاو « ىوتسا
 اهنم الك نأ خيشلا نعف ٠٠ ىنيع ىلع عنصتلو » : ىلاعت هلوق

 . تازاجم اهنا « خيشلا ىلوق دحا وهو , روهمجلا ىلعو ٠ ةدئاز ةفص
 ديلاو :ىلاعت هللا ةمظعل ريوصتو « ءاليتسالا نع زاجم ءاوتسالاف
 ىفو ٠٠ رصيلا نع نيعلاو « دوجولا نع هجولاو « ةردقلا نع زاجم
 نع زاجم ءاوتمالا : انلوق نا : نايبلا ءاملع نم نيققحملا مالك
 « ةعرسي ميسجتلاو هيب شتلا ىفنل وه امنا كلذ وحنو ٠٠ ءاليتسالا
 ةروسلا ىف اهزارباب ةيلقعلا ىناعملل تاريوصتو تاليثمت ىهف الاو
 .٠ (56) « ةيحلا

 العاج « هنع هللا ىضر ىلازغلا بهذم هيف ابهاذ دعسلا مالك اذه
 سيل هانعم ىلع ةلالدلا حضاولا زاجملاف ٠ ةتللا رهاظك ارهاظ عرشلل

 ديدج ىنعم اذهو ٠ ليوأت الو فرص الو رهاظلا فالخ ىلع لمح هيف
 نم دعسلا هددر ىذلا ىلازغلا دماح ىبأ مالك نم الا فرعي مل رهاظلل
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 اطخلا تابيوصت

 باوصلا اآافضخلا ! _ةحفصلا
 0000 هلوق هلوا 5 ٠

 5 : ةسق 8 3
 ناسسن' ائاسنا 1 4
 ةريون هريوق 1 1
 رورسج ريدج لح 1

 دل اذا لي ١
 ةنئيرقلا ةينرقلا 3 6
 ةنيرقلا ةينرقلا 14 1
 ني نلت / كك
 هيشملل هيشملا 3 كل
 نيقحالل“ نققحاللا 1 1
 9 اهلو 1 1

 مث مثأ ف 0

 اهي متنك ىتل' اهب ىتل“ ١.4 ١
 يرتقي برتقكي 1 3َى
 عاوفلا ءارقلا 1 14

 ةيلوعفملا نيلوفملا 3 15
 ابأ ناف ايا 5 1١

 ةفوضل ةفوفصل 14 34
 اهقاذاق اقاذاف 8 5
 ءارعشلا ءارقلا 04 نم

 اهب رتقت مهيرتفت 6 ١

 مى امك 1 44
 لمحل لمعلل 1 1
 ةيانكلاب ةينكملاب 1١6 م

 عبصأ حبصأ ف 4
 هللا ىبن هللا ىتب 5 5 عيصالا حيصالا قو 41

 اموي موي 1 مى
 ديعا مكدحا 1 1
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 3 باوسصلا ' كطخلا رطسلا ةحفصلا
 ةراعتسالا ةداعتسالا 3 7
 ةراعتسالا - ةداعتسالا 5 0
 قيفوتلا نيفوتلا ١ 3و
 ةساح 2اس 6 55

 لكما لاملا 1 49
 نع نع 1 4
 نبيا نب ضل 358
 لوقلا لقوقلا 8
 نبا نب 1

 هلوق - هليثمث هلقوق  هيليثمت 16 ٠6١
 لوزي لري 1 1

 نبا ىضميو ,نب ىتعميو 1 ٠١
 فيرصتلا فقيرحتلا 195 16+

 نسجل زيخلا ع 1
 عاستالا عاشالا 4 5

 لوقلا لقوقلا 58
 نيذلا ىذلا 6 ١8

 ضراي ءامسلا لزن ضرأب لزتا 1 ١
 ةرابعلا هذه اقدحت هتم ةعقوتملا 14 ل

 اهنمق اهمق 118 ٠
 ناك ناو ناك 14 ا
 ةيعيت ةيمبت 14 لن
 ناسنا ناسن 1 1
 دقع نع 7 لاو
 لاسبمف هلاجمف 0 كل
 ةراعتسالا ةداعتسالا 0 5-57

 ولع ولع 1 قف
 راعتساو ةراعتساو 4 ١

 ةعدبضلا ةفصلا 5 ا
 ةرصع رصع 1 ل
 عنيأ عبتا 1 14

 _-_ بيش 1 ١

 ىنلا ىرولا 17 14
 امهادحا امهدحإ 5 55-8

 عصضوملا عضولا 16 0
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 وأ تافمصلا نم تاذلا ليطعت : ليطعتلا نم ديرا ءاوم ليطعتلا ىلا
 ٠ ىناعملا نم ظافتنألا ليطعت

 هركذ ام نأب انملسو - مدقت أم لك نع فرطل' انخضذغ اذإو
 نأب انملسو « فلاخم هل فرعي ملو فلسلا بهذم وه ةيميت نبا مامالا

 زاجملا لاطبا ىلا ىدؤي ال هناف ٠ ليطعتلا ىلا ىدؤي ىزاجملا ليواتلا
 : ىتآلا لاؤسلا ىلع ةباجالا نم ىتأيس امك ؛ دويقلا لك نم اقلطم

 هلك زاجملا راكنال فاك ليطعتلا له

 ةغللا ىف هراكناب لاق قيرف : ناقيرف . مدقت امك . زاجملا وركنم
 عئملا بابسا تدر دقو ٠ ةغللا نود نآرقلا ىف هراكناب لاق قيرفو ةماعب
 ملسن نلف ليطعتلا عوقوي الدج انملس اذاو ٠ هيجولا ليطعتلا ببس الا
 نايبو ٠ نآرقلا لك ىفو ةغللا ىف هلك زاجملا راكنا هنم مزلي ببس هنأي
 : زناجيا ىف كلذ

 اهردقب ردقت تارورضلا

 هيلع بترتي ال هناف هيعدمل هي ملسن نيح  ليطعتلا - ببسلا اذه
 لامعال لاجم ىه بعش ثالث نم ةدحلاو ةبعش ىف الا زاجملا عشم

 : ىهو « اهيف زاجملا

 ٠ اهرثئو اهرعش ةماعب ةغللا ةبعش يب

 تافصلاو ءامسأللا نع ثيدحلا نم ولخت ىتلا» نآردلا 1 يش م

 ء بولإلا

 ٠ تافصلاو ءامسآألا نع ثدحتت ىتلا نآرقلا ةبعش و

 ادحاو ابيسم زاجملا وركنم كلمي ال ةيناثلاو ىلوألا ناتبعشلاف

 ٠ امهنم زاجملا هب نوعنمي اهيجو

 انناق ةيهلالا ءامسألاو تافصلا تايآ ىهو « ةثلاثلا ةبعشلا اما
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 ليطعتلا ىلا ىدؤي ( زاجملا ) ىزاجملا ليوأتلا نأ  الدج . ملمن
 رودت ةلعلاو ٠ اهيف عنملا ةلع دوجول زاجملا نع ىأنمب ىه قبتلف اهيف

 ةلعلا هيف تمدعنا امو « هيف زاجل! انعفم ةلعلا هيف تدجو اعف
 اهلحم ىف لمعتف ٠ اهردقب ردقت تاروررضلا نال ؛ هيف زاجنلا انلمعأ

 مادعتت ٠

 رطخ الو رظح الو ٠ ةغللا ىف هعوقو نم رطخ الو رظح ال زاجملاف
 ءامسألا نع ثدحتت ىتلا تايآلا الا ميرك لا نآرقلا ىف هعوقو نم
 سيلو »ع تافصلاو ءعامسألا ىف ةلمعتسملا اهسفن تاملكلإ لي 2 تافصلاو

 ؛ تاقصلاو ءامسألا تاملك ىف هرظحنلف ٠ تافصو ءامسأ نآرقلا لك
 اميف زاجملا حارس قلطنلو « ليطعتلا ىلا ىدؤي ايزاجم اهليوأت نال

 رئاس ىفو ٠ اهلك ةغللا بيلاسأ ىف ليطعت ىلا ليوأتلا هيف ىدؤي ال
 نم ةفص وأ « ىنسحلا هللا ءامسأ نم امسا هنم ناك ام الا باتكلا تايآ

 ةهاجول « هيلا راصي نأ بجي ىذلا قحلا وه اذهو ٠ ةيسدقلا هتافص
 زاجملا ىركنم نأ ولو ٠ هيلا ةيعادلال ةياغلا لينو « هيلا ىضفملا ببملا
 ناكل ىحنملا اذه اوحن , ةصاخب ميقلا نباو ةيميت نبا نيمامالاو « ةماعب

 مهنكلو ٠ دحا مهعم فلتخا املو « داقتعالل لثماو باوصلل برقاك لذ
 : مهتلدآ تدثوو « مهماهم تشاطف « راكنالاو عنملا ىف اوفرسا
 ءاوه نم ةمسمسن هيلع تله ول تفاخ عاعش نم الا مهنارين تدادمخو

 ٠ ليطعتلاب مهدنع فرع ام وهو هتافطا

 ىف وه نيأف « هللا دي » لثم ىف اظوحلم ليطعتلا اذه ناك اذاو
 . (( عوجلاو فوخلا سابل هللا اهتاذاأق 2« لثم

 . 6 لذلا حانج » : لثم ىف وه نيأو

 ٠ « ةيرقلا لأساو » : لثم ىف وه نيأو

 « هللا اهافطا برحلل اران انااودقوا املك » : لثم ىف وه نيأو
 . « هلوسرو هللا نوبراحي » : لثم ىق وه نياو

 ٠ « ابيش سارلا لعتشاو » : لثم ىف وه نياو
 : برعلا لوق لثم ىف وه نياو
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 0 رقسلا حانجو 3 قاس ىلع برحلا تماقو 3 ليللا هل تباش 2«

 ىداياو مهتماعن تلاشثو « برشو مهيذع رهدلا لكاو « قيرطلا نقمو
 17 اسست

 هنأ « زاجملا راكناب ابسا نيب نم هيجولا ديحولا ببسلا وه اذه
 انملسو « هانزواجت اذاو « دقنلا نم ملسي مل  هتهاجو ىلع
 نآرقلا نم ةروصحم ظافل# ىف الا زاجملا عنم هيلع بترتي نلف هتحصب
 ناك امف « نآرقلا نم ظافلالا كلت ادع امأو « اهلك ةغللا اما ٠ ميركلا
 نم ال ٠ رطخ الو هيف رظح ال « زاجم وهف زاجملا دح هيلع اقبطنم
 اولمعا نيذلا ةمالا ءاملعو ٠ نيدلا نم الو « عقاولا نم الو لقعلا
 نيذلاو ٠ ىلاعت هللا هيزنت هلا اودارق ام تافصلاو ءامسالا ىف زاجملا
 ٠ ةدحاو ةياغلاف ىلاعت هللا هيزنت الا اودارأ ام اهرهاظ ىلع اهوقبأ
 تالقعلا نم الخ ام نيقيرطلا رسياو « فلتخم اهيلا قيرطلاو
 امنا نولوؤملاو ٠ ليطعتلا ةهيش » نم اورف امئا ليوأتلا نم نوعتاملاو
 « نودهتجم مهلكو ٠ ليثشمتلاو هييشتلاو ميسجتلا ةيبق نم اورف

 ناردا دا او ل ةينلا نسح عم  اطخا نا دهتجملاو

 ٠ هيبعلل مالظب هللا امو

 . ناتوطخ ةقاشلا ةليوطلا ةلحرلا هذه ىف انل ىقب دقو « اذه

 34 نيركذملاو راكنالا ىف ةريخأ ةملك : امهادحا

 هذه انعضو هلجأ نم ىذلا « مكحلاو رارقلا وا ىكرلا : ةيناثلاو
 اهطاوشأ لكب ةلحرلا هذه انعطقو ٠ ةساردلا

 نيركنملاو راكنالا ىف ةريخألا ةملكلا

 : نابرخ راكنالا نأ اهانمدق ىتلا ةباردلا لالخ نم انل نيبت
 راكناب قلعتم هك « ةغللا ىف زاجلملا راكناي قلعتم برض

 ٠ نآرقلا ىق زاجملا

 ةيميت نبا مامالا لبق هتبسن فرعت مل ةغللا ىف زاجملا راكناو
 دحاو بيس ىلا دنتما قحسإ ابآ نأو « ىنيئارفسالا قحسا ىبأل الإ
 ٠ روهشم ريغ رخآو روهشم
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 ببسلا اذه در دقو « مهفلاب الئاخا زاجملا ىف نأ وه روهثلثف
 اذهب انملم ول ىتحو ٠ ةنيرقل' دوجوي عوفرم موعزملا لالخالا نأب
 لقي مثلو كرتشملا ىف هدوجولل زاجملا راكنا ىف ىفكي ال هناف لالخالا

 كرتشللا نم هانعم ىلع ةلالح حضوا زاجملاو ٠ك رتشملا راكناب دحا
 ( ىزاجملا ىنعملا ) امهدخلا احجرم نيرمأ ىلع ةنالد هيف زاجملا نال
 نيرمأ ىلع ةئالد هيف كرتثملاو ( ىقيقحلا ىنعملا ) رخآلا ىلع
 حضوا زاجملا ةنيرقو « نئارقلا ةنوعمب الأ رخآلا ىلع اهدحا# حيجرت ال
 اهنم الك لمتحي ةددعتم نانعمل عوضوم كرتشل.ا نال ؛ كرتشلا نكارق نم
 ٠ (55) لديلا ليبم ىلع

 «ءورق ةثالث» : ىلاعت هلوق ىف ءرقلاب دارملا ىف ءاملعلا فالتخاو

 ناك نم وأ » : ىلاعت هلو ىف « اتيم » نم دارملا ىف مهفالتخا ريغ

 .« ..اتيم
8 

 نم هب ىلوأ كرتشملا ناكل راكتالل حاصي لالخالا ناك ولف

 ؟ زاجملا

 زاجلملا نا : قحس' ىبأ لوق وهف روهشملا ريغ ببسلا اما
 ٠ برعلا ةغل ىف ريخأت الو ميدقت الو ةقيقحلا ميدقت مزلتسي

 مالك نأ ىأ (17) لوهجم خيراتلا نآب اذه ىطويسلا در دقو
 لوهجم خيراتلاو خيراتلا ملع ةذا الا اهيجو نوكي ال قحسا ىبأ
 - انه  قحسا وبأ هيلا دنتسا ام فعض عمو ركذ اعب لالدتمالا حصي الف
 اذه ىلا فاضيو ٠ هيلا راكنالا ةبسن ىف مدقت امك ءاملعلا ككش دقف
 فارتعا اهيف ىتلا ميقلا نباو نيمرحلا مامأ اهركذ ىتلا صوصنلا
 ةغللا ىف زاجملا راكتا نأ اذه ىدؤمو ٠ زاجللاب قحسا ىبا نم حيرص

 . حرش ىلع دعسلا ةيشاحو ( 05/١ ) حيضوتلا ىلع حيولتلا رظني (11)
 - عضوملا سفن هيلع فيرشلا ديسلا ةيشاحو « اهدعب امو ( 183/1١ ) دضعلا

 زاجملا“ تابثا ىف الاوق؛ هل نال سرافلا ىلع ىبأ ىلأ ةراشالا انلععأ (1)
 . ةراكنا ىف دحاو ظفل هنع ظفحي ملو
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 ٠ (18) فيعض دوقنم وأ « لطاب ضوقنم قحسا ىبأ ىلا بوسنملا
 ىبرض نم ىناثلا برضلا وهو « نآرقلا ىف زاجملا راكتا امأ

 ىف امهلو هنباو ىرحاظلا دواد ىلا بسن ام لو؛ بسن دقف راكنالا
 : نايبس هراكنا

 وهو امهنم هذخلأ هلعلو 2" قحسا ى# نع ىور ام امهدحا

 8( ةنيرقلا عم ةدئاف الي ليوطتلاو 2 ةنيرقلا مدع عم مهقلاب ل الخلا

 ٠ زوجي ال امي هلكأ ىلع فصولا قالطا مث

 لالخالا نم زراجملا ولخ ا!ونيبو ماهوألا هذه ءاملعلا در دقو

 قالصططإ عنم ةهج اوقيبو ٠ ا ءوتبكاو « مهفلاب

 نآرقلا ولخا سيلو هي نذالا دري مل هنال ؛ هللا ىلع « زوجتم 0 فصولا

 ىركنم نيب نم ناديحولا امه هنباو دواح نأ : لب قحلاو زاجملا نم

 (مهريع نق ٠ امهيعنم نع عوجر امهنع ركذي مل نآرقلا ىف زادملا
 هنع اعوجر هل اندجوو الا راكنالا هيلا بسن مهنم ادحاو ائيأر امق

 هيلأ بمن وأ ٠ ةائعمو هظفاب زاجلفب فازتعا وأ ةيزاجم تاليواعب

 *لينح نب دمحأ مامالا مهتمدقم 'ئفو ليلعلاو لوقل؛ نم ادرجم راكنالا

 ميق نبا مامالاو ةيميت نب دمحأ مامالاو لي « ىتاهفصالا ملمم وبأو

 ٠ ةساردلا هذه نوضغ ىق افثومو الصغم !طذه مدقت دقو ٠ ةيزوجلا

 هللا دبع ويبأو «.ىرزجلا نسحلا ويأ : مهو نيركتلملاب م نوقابلاو

 نم صاقلا نباو « ةلياتحلا نم ىميمتلا لضفلا وبأاو دماح نبا

 ةحيرص صوصن انيدك سيل ءالؤه ناف ٠ ديعم نب رذنمو ٠ ةيعفاشلا
 مهريتل نودلقم مهنا ودبيو ٠ نآرقلا ىف زاجملا راكنا ىف مهنع تردص

 ٠ اهداسف ريظ دقو اهيلا اودنتسا ىتلا بابنمألا ىلا نودنتمم

 ةدع نم هل طقم هنع ىور ام فعضف دادنم زيوخ نبا اما

 ٠ (191) لبق نم مّرح نبأ هيلع درلا ةنؤم انافك دقو نيركنملا

 ىلع رصتقا لب ىناثلا قثلا اذهب جتحا قحسا ابأ نأ ءاملعلا ركذي مل (54)

 - ةساردلا هذه رظنا (19)



 ل7

 ؟ نيركذملاو راكنالا نم نذا ىقب ىذلا امف

 ؟ هئالظبو هداسف تدهن راكتالا ٍفابمأ :نمىقب ئذلا امو

 لجر ىلا الا هبلعفي مل-ةيضت نبا لبق ةغكلا ىف زاجاملا راكت# نإ
 ٠ هيلا ةبسنلا فعضو هدنتسم فعض عم دحالو

 هب لاق ذنم دحاو ليلد هيف حصي مل نآرقلا ىف زاجملا راكناو

 يب ىلع هيف لاقي نل نكن 1 نس نك ىل ىلا يملا لع يفك

 ةريثك تايآ اجرخف امهيلوق افلاج دقو ٠ ميقلا نياو ةيميت نبال نيمامالا

 اظفل زاجللاب اير 2 .” ةحضاو ايزانجم اجيرخت ميركلا نآرقلا نم

 ةديقعلا ةحص نع عافدلا يف هيلا !دنتساو «.امهمالك رح ىف ىتعمو
 ٠ اهنع بيرلا ىفنو

 » : ىلاعت هنوق ىف ةزاعتنالا ىرجأ دق ميقلا نبا ناف كلذكو

 )7١( ٠ نسحلاب اهفصوو « مكل سايل

 ىف زاجلملا عنم ىف هؤركذ.ىذلا ديحولاب هيجولا) ببسلا اما

 هيلع بترتي نلف هب ميلستلا عمو ٠ مدقت امك درلل لباق وهف نآرقلا
 ظافلا ىف ال! مهللا ٠ نآرقلا لك ىف الو ؛ ةتللا ىف ال زاجملا عنم

 ءعامسأ نم ةفص 2 وأ 23 هيف 0 هو "ع 0 نآزقلا نع تادودعم

 لقنلا نم ال « طق ليلد 00 مل ميظعلل .نآرقلا ىفو ةخلل :

 ةرثكو اهترهش مغر ٠ سحلاو ةدهاشملاو عقاولا نم الو 000 3

 ةساردلا هذه ىف اهانلق ةملك لك نيدمتعم نآلا انل بيطيو اهب جهللا

 دعب لاحرلا طحل دعتست نحنو « فرح رخآ ىلا اهيف قرح لوأ نم

 هانيقل امو « اهيف هانمدق ام نيبستحم « ةقاشلا ةليوطلا ةلحرلا هذه

 «ميمذ ىوه لك نم نيئراب ديزت وأ نينس ثالث لاوط هانعو دهج نم
 نيب لثاملا لمعلا اذهب ميركلا هللا هجو نيدصاق « توقمم بصعتو

 . ( ١7 2/“ ) داعملا داز (7:)
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 ٠ نيماملا دنعو هللا دنع لوبقلا هن وجرن ىذلا ميركلا ءىراقلا ىدي
 ةيضقلا هذع ىف ةريخألا ةملكلا لوقن نأ انل بيطي هلك اذه دعب
 .: راكنالاو تابثالا وأ «. عنملاو ةزاجإلا نيب زاجللا ةيضق : ةساسحلا
 ةملك لك هل تدهم ىذلا مكحلاو رارقلا وأ ىثرلا ىه ةريخألا ةملكلاو
 وحنلا ىلع ديد ش 'زاجيا ىف اهغويمن 3 ةسارسلال ةده ىف تقيس دق

 : ىتألا

 مكبحلاو َرارقلا ؟ؤأ ىأرلا

 ميظعلا نآرقلا ىفو ةغللا ىف ٌراجملا راكنا ةرهاظ نا

 ةرهشلا اهل تبتك ةهبش درجم ىه امنا

 حاجنلا اهل بتكي مل نكلو

 كلؤللا

 ىنعطملا دمحم نب ميهازبا نب. ميظعلا دبع

 هى ا5١11 لوألا عيبر رهش نم 0. نينثالا ةحيبم ىف رهاظلا . ةرهاقلا

 1١98486 ريمفوت نم ١م قفاوملا

 -ةرخآلاو ىلوآلا ىف هلل دمحلاو
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 امهمدقتل ىزوجلا نباو ىلازغلا مالكب جوجحم ةيميك نبا نكلو هدعب
 هررق ام ةفلاخم نم لوالا عونلا وه اذه ٠ دعسلا مالك فالخي هيلع
 :فلسلا بعدم ةيدحتتا ىف ةيدنك 311 ءامتلا

 ةفلاخملا نم ىناثلا عونلا

 نبا مامالا نع ثيدحلا دنع ىناثلا مسقلا ىف مدقت دقف ىناثلا اما

 ىلع نوعمجم فلسلا نأ هتاقنصم نم ةريثك عضاوم ىف ررق هنا ةيميت
 اقوصوم ميركل١ نآرقلا ىف نيتدراولا ةيعملاو برقلا ىتفص ليوأت
 : ناعون ةيعملاو ٠ ةطاحاو ملع برق برقلاق هناحبس هللا امهب

 ةبعنلاب ديياتو رصن ةيعمو « قلخلا عيمجل ةبسنلاب ملع ةيعم
 85 َن قتلا هتايبحلا و هللا عايل وذل

 مدع نم ةيميت نب“ مامالا هررق ام نيب كرتشلا ردقلا انذخأ اذاو
 قيس ىرخأ ناعمو « ةيعملاو برقلا ىتفص ىف ليوأتلا مث ليوأتلا
 مامالا ءانثو ىلازغلا مامالا هركذ ام نيبو٠ةساردلا هذه ىف اهنع ثيدحلا
 ردنفقلا انذخا اذا - ىزوجلا نبا مامالا هركذ امو « هيلع ةيميت نبا
 نانئطالاو ةقثلا نم ريتك ىف لوقن انئاف اعيمج رومالا هذه نيب ك رتشملا

 : ناك مهتع ىلاعت هللا ىبفر قلسلا بهذم نا

 عضاوملا ضعب ىف تاليوات مهلو ٠٠ ليوأتلا مدع هيلع بلاغلا »
 ٠ « اليصفتو ةلمج ليوأتلا اوضفري مل مهو

 ئذلاو « همالك رثكا ىق ةيميت نبا مامالا هررق ام فالخ اذهو
 اذه مزتلي مل ناو ٠ ادحاو الوق ىزاجملا ليواتلا لاطباب هيف مزج
 : ةيتاثلا ةهجلا ىلا نآلا لقتنئنو ٠ هنع ردص ام لك ىف

 !؟ ليطعتلا ىلا ىدؤي ىزاجملا ليوأتلا له

 ىلع ميقلا نباو ةيميت نبا نامامالا هي جهل ىذلا ليطعتلا لمحي
 : نيينعم
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 ٠ اهب ةفوصوملا تافصلا نع تاذلا ليطعت : امهدحأ

 ناك اياو ٠ اهرهاوظ نع اهفرصب ظافلألا قئاقح ليطعت : رخآلاو

 ذخانا ؟ ليطعتلا ىلا ىدؤي ىزاجملا ليوأتلا نأ حيحص لهف ىنعملا

 وضعلا اهنم دارملا له ؟ اهذم دارملا ام الثم ديلاف ٠ هبرجنو دحاو الاثم

 ؟ هيف ةنماكلا ةوقلا مأ

 ناكم اهر_بهتعاب ةرمثم « ادي » نوكت امنا « ديلا » نأ كشال

 ؛ ةدوجومريغ اهنأك تراص ةوقلا اهنع تبلس اذاف ؛ ةردقلاو ةوقلل الحمو

 ٠ دسجل! تام هتقراف اذا دسجلل ةبسنلاب حورلاك ديلل ةبسنلاب ةوقلأ نال

 وأ ةلطاع ذكنيح نوكت اهناف الثم للشي اهتوق تبلس اذا ديلا كلذكو

 ٠ ايبسن اتوم ةتيم وأ ةلطعم

 نم ناف اذه ررقت اذاو ٠ هيف انفلاخي ادحا نأ نظا ال مهفلا اذه
 « هيف ليطعت ال ليوأتلا اذه ناف هللا ةردق اهنأب « هللا دي » لوؤي

 تابثا نال « اهيناعم نم ظافلألل الو ٠ اهب ةفوصوملا تافصلا! نم تاذلل ال

 وأ « ةلطعملا ديلا » ىه ةردق الب ديلاو « ديلا » نم دوصقملا وه ةردقلا

 ىلا ىدؤي ىزاجملا ليوأتلا نأ نيمامالا لوق ناف اذه ىلعو ةئطاعلا
 ٠ ملسم ريغ لوق ليطعتلا

 هللا بنج ىف دهيلاب دارملا نأ ررقف ىلازغلا مامالا امهقبس دقو

 كلذ نولوقي « ريمآلا دي ىف ةنيدملا تراص : برعلا لوق نم دارملا وه
 ٠ ؟ نيديلا عوطقم ريمآلا ناك ولو

 ةيميت نبا مامالا ذيملت هبرقا امم ةمعنلاب « ديلا » ليوأتو ٠ اذه

 لزانلا ةيبرعلا ةغللاو .؟ ةلثامم تاليواتب وه رقأ امك ( ميقلا نبا )

 دارملا « دي ىلع نالفل : برعلا لوقو ٠ اذه ىف لصيفلا ىه نآرقلا اهب
 ةدارال انه ىنعم الو « زاجملا وه اذهو « ديلاب ىطعت ىتلا ةمعنلا هنم

 تاجاحلا ىبلاطو ةافعلل ةبسنلاب ليخبلا ديو ٠ ديلل ىوضعلا ىنعملا
 ٠ ةلطعم دي

 ىدؤي ال ىزاجملا ليوأتلا نا : لوقنف لاؤسلا ىلع ةباجالل لصنو



 ل 1١801-

 باوصلا الطخلا رطسلا ةح

 كسامتملا كسامتلا 0 1
 دسقم رسقم 7 5

 دح !وزواجتو دحاو زواجتو 1 ١
 اهتخل اهتقل 1 ١
 لوقب لوقي 1 '

 فّدحت انرثأ ١ 1١

 اهتنزنمب اهلزنمب 14 ١
 راعتسا ةراعتسا 14 ٠

 هتقمر هتعقر 14 ١
 ةقلاحفق هقلاخف 3 ١

 هيهم نبي هيهم 14 :
 تايتقالا باتقالا 1 :

 اهفسح اهسح 14 5
 لالدتسالا لالذتسالا ١ ١

 لجرل اع لجرلاو 7 1
 نم نيعم 6 ١
 اوفقو اوفق 16 2
 هي جمل 5 1
 عضوملا عوضوملا 0 1

 همكحي همكحبي 7 ١
 اكيرب هب مري اثيرب مري 15 8

 مكولا مقلا 5
 نيلثمتم نلثعتم ريخآلا ١

 اهعضو اهقصو 0 ١

 زاجملا زاجعالا 16 35
 ىلزتعم ىلزقم 7 5

 ىئامرلا ىنامورلا 1 ١
 عقي ال ام ةلزنمب هتلزنمب . فز ١
 هتقيقح ةلعيقح 0 ١
 وفقت اوفقت 1 ١
 زمرو رقرو 7 ١
 رخآ رخآ 1 8

 ةيغالبلا ةغالبلا , ٠
 هل ةياور ةياور 2 3

 دجتسي دمتسي ٠



 تاويسففلا اسشطشلا رطسلا ةحفصلا
 نائكرلا نينكرلا 0 ا
 اريقت اريقت ل 0
 اليتف اليتق ف ع
 زيلق ليلعتل ل ---
 أطخأ ءىطخ ه 3
 هيدصشتلا هيبشتلاب ١ ا
 الو ال ١ ال
 نييغالبلا نيغالبلا 14 1
 نيتظفللا نيظفللا ٠ قي

 فلاخي كلذي كلذب 17 فاي
 ضافأو ضافو 0 1
 نتفتلاو نتقتلاو 1 1
 تاتقي باتقي 1 8
 ىفاولا ىفاوملا 2 8

 عوقل مدقلا 020 1١
 اديهمت اديهمض 0 م
 هتتيح هتفيض 1 ب
 اوعبتا وعيتا 4 0
 نافذحت نأ دعب 14 قرش
 ةسردمل- ١ ةسردملا ُ قمل
 قذحت هيلا 7 قل
 فسلف ةفسلخ + قو
 ةلثمألا ةلمآلا ةخخ م
 ادسمأ دنمأ 09 سس

 ةنيرق ةينرق 4 نيف
 رك رمك 8 ١

 ةنيرق ةينرق 9 2
 6 ةباتك 000 موب
 ىألرف ىأرق ١ م١
 اهتيسن اهتيسن 1 ماي
 ىضم ام ىنحم ام لي 35
 مكح هيطعي ىذلا مكح ىذلا 5 0

 سارتفالا سارتقالا 56 ١
 لوقك هلوقكف 7 --
 جارشلا حراشلا 4 ا



 ًاأاسطخلا ةحفصلا

 اقذح ففي

 ثحي لم

 ارجي م1
 وأ 1

 انربخ 1«

 نوكي دس
 1 16١

 لوطللا قف

 لوطملا 5
 جردتت قيال

 ةلوكسم فظل

 ةلاهيحب دش
 ةثلمالا ثبتت

 هفصو فرغ

 كلءانح قل

 عقاوملا فشل

 لوأو هج

 ىريغ 14

 فرست 35

 اقفنأ 16

 'ريثك 10

 جوملا َ-ت
 نعم 13

 ىريسفتلا 13

 جوملا 153
 ةغيص 534

 نادلتلا 3
 ىلقعلا 166

 فتحا 214
 ةلمح 0
 فيكلاكتلا 01
 ليذنتلا 07

 ناف هنن

 انلوق 0
 ( ؟ ج  زاجملا_7)



 هس 15١85 ب

5 

 باوسلصملا اسطخ
 العاف عاف
 ىنقأبو تم“

 لعفلا لقعلا

 ىبطرقلا ىربطلا
 كولملل كولمملا

 ةديبع ةدبع
 اديأ دبا

 ثئاثلا ىناثلا

 ملسعلا ملعملا
 شن شاغ
 كلذك امك

 حيحص د
 هتعالم يئالم

 افع ىفع
 مامت ىبأ ةسامخ مامت ىبأ

 الوقن الوقت
 بيقعت بيقعتو

 اتكوا اتكو

 نآرقلا ىفو نآرقلا يب
 اهنأب نأ

 هل طبض طبض

 دورو دورو.
 .ظحالم ةظحال

 ةرابعلا هذه فذحت زييمتلا ن“

 ىناعملا ني

 ةحص ةمس

 عباسلا قباسل
 نم 6

 ل هللا

 ةمالعلا ةقالعلا

 عضوم عوضوم
 وهف ىهن
 كلذكو كلذلو



 ناوبحيضل ؟سطخلا 'رطسلا ةحفصلا

 هرثأتو رئأتو ١ د

 (-؟) -) 11 1١

 سأب ال سأب الأ 1 فلل

 هذص أذ 7 45

 ةنلا ةئسحلا 1 37
 مسقملا مسقلا ل

 همسي م همسي قل كك
 ناييلا نيابلا 9 146

 ارداص ال رداص ال 0 544

 تبثو تيشو 3 ةذا

 ثيسن تيسئن 1 تشع

 هللا ىلع ايذكو الوقت هلآ بذكو لوقت ٠ هو

 هيلا اهيلا 1 14

 نعف امف 06 ١م.

 زاجملا مزاجملا 13 .-يطتع

 هيفات ةيفان لن لكلا

 ىبنلا ىتبلا 14 لتي

 لئاط لثط قر ليلا

 ام مام ١400 ١١ؤإل
 رع هرمأ 6 1١

 دماطلا ةرئاطلا ل
 كرت الا كرت و زلم
 نولازي نولزي ل ل

 مكحتلا مكحتملا ١١
 عقاول'  عقوتملا عوقولا اك -ذأإلا ذم

 هاتكر ناتكر نك
 رهزملا دوهزملا ”0 0

 ليل 18 م” وعول

 ةسجردي ةجردب 1 ١و

0 5" 144 164 

 خرم ملس 1 6١1م

 دصتي ىدصتي فل ١١و

 هيربلا ةيدبلا 00 0



 هسه ١1865

 باولملا اسخخلا رطملا ةحفصلا

 ركنتملا ركذتسا قل الو

 برعلا بوقل' 1 1١117

 ةل هل 111 ١

 : ناتظحالم

 فوخلاو عوجلا -نيب ةفلتخم عضاوم ىف ريخأتو ميدقت عقو ١
 )1١1١( ةيآلا « فوخلاو عوجلا سليل هللا اهقاذأق » : ىلاعت هلوق ىف

 2, ةسيركلا ةيألا حيحصتو اذه ةاعالرم وجرن ٠ لحذلا ةروس نم

 ٠ هدحو هلل لامكلاو

 ريغ ىف عضوو عساتلا رطسلا رركت ( 884 ) ةحفص ىف ؟ .
 : ىتأآلا رطسلا ناكم هعضوم

 وه هفقوم رييأات ىلع ةيعيت نبأ مامالأ لمح ىذلا نا

 5 ميقتسيو ىنعملا حضتيل اذه ةاعارم ءاجر



- 1١١69 

 ثحبلا عجارم
 رع دج يس يس مع

 ١ ىبرعلا ركفلا ركد  ةرهبز ىبأ مامالل  ةيميت نبا- . القاهرة 

 م 56ا/ا/ ٠١ ,

 دسهعلا راد  ىجافقخ مصنملا ديع دمحم ءد  زتعللا نبا- ؟

 ٠ م 1١98/8 ديدجلا

 - ىيرعلا ركفلا راد  ةرهز ىبأ مامالل  ةفينح وبال +
 ٠ م ا9١الا/  ةرهاقلا
 - نيسح رداقلا دبع ءد . ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثا-

 ٠ توريب  ةفرعملا ردد  ىناكوشلا مامالل  لوحفلا داشرا-
 ٠ توريب  ةفرعملا راد  ىرشخمزلا مامالل  ةغاليلا ساس!
 ٠ ةرهاقلا  ىئاجرجلا رهاقلا دبع مامالك  ةغالبلا رارسا -
 ٠ ةرهاقلا  حيبص ىلع دمحم ._ ىودذيلا مالسالا رخف لوصا -

 باتكلا راد  ىغارملا ءاقولا ىبأ قيقحت  ىسخرسلا لوصا-
 ىيرعلا ٠

 س توريب  بتكلا ملاع  ىطيقنشلا خيشلا  نايبلا ءاوضا- ٠
 ءاهش لعل606

 برغلا طايرلا  ةيعيت نبا مامالل  فئسلا داقتعا - ١

 ا ٠ ىواتفلا عومجم
 ١١ ةرهاقلا  فراعملا راد  ىنالقابلا  نآرقلا زاجعإ-  1916م٠
 ١١ نيعقوملا مالعا- .  نورقش : تاعوبطم . ميقلا' نيآ؟ مامالل -

 ةرعهناقلا ٠

  ثارقلا ءايحا راد  ىطويملا - نآرقلا مولع ىف ناقتالا- 4
 . ةرهاقلا

 - فطاع ةبتكم مزح نيبال  ماكحالا لوص' ىف ماكحالا- و
 ٠ ةرهاقلا

 د ةيملعلا بتكلا راد  ىدمآلا ماكحالا لوصا١ ىف ماكحالا- 5

 هش 5٠٠ توريب

 صا دل يا دنا ©"
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 104 د برتلا طايرلا ا ةيميت نبأ مامالل - تافصنو عاعسلملا ب

 ٠ ىواتفلا عومجم
 ٠ توريب  مداسلا ديع نبآ  زاجيال' ىل! ةراشالا- 4
 ٠ توريب  ملعلا راد  ىلكرزلا نيدلا ريخ  مالعالا- و
 ٠ ةرهاقلا  ةيرصللا بتكلا راد . ىتاهفصالا  ىئاغالا- م.

 ١ - ةرهاقلا . ىنئانبللا باتكلا راد - ىغيوزقلا حاضيالا ٠

 ٠ توريب  ةيميت نبا مامالل  ناميالا- "+
 ٠ م 1١555 - توريب  ريثك نبأ . ةياهنلاو ةيادبلا- 7
  ةرهاقلا  ةداعسلا ةعبطم  ىناكوشلا  علاطلا رديلا- م4

 ءاه ١1١948

 ٠6 -البيديع  مقر عجرم زتعللا نبأ نمض » زتعملا نبا ١١١ ٠
  ىنعطملا ميظعلا دبع ءد  ظافلالاو ىناعملا نم عيديلا-

 ٠ راصنالا راد
 قيقحت  نيمرحلا ماما  هقفلا لوصا ىف ناهريلا- ٠

 ٠ بيدلا ميظعلا دبع ءد '

 ٠ ةرهاقلا  ىهيلحلا  ىشكرزلا  نآرقلا مولع ىف ناهربل"-
 ٠ ةرهاقلا  لفوت٠د  ةيبرعلا ةغالبلا- ٠و

  فراعملا راد فيض ىقوش ١٠د - خيرئتو روطت ةغالبلا-
 ةرهاقلإ

 ١ ىبرعلا ركفلا راد  ىسوم وبأ دمحم ءد  ةينآرقلا ةغالبلا- -
 ةرهاقلا .

 . ةرهاقلا  ىجناخلا ظحاجلا  نييبتلاو ناييلا- م
 ب ةيملعلا ةبتكملا . ىنيسحلا ةزمح ىبأل  فيرعتلاو نايبلا ام

 ٠ ثوريب
 هسادقل رثنلإ دقن ةمدقم ١ نيسح هط ء.د  ىيرعلا نايبلا م4

 ٠ رفعج نبأ

 ٠ نانبل  توريب  ميقلا نبا  نآرقلا ماسقا ىف ناييتلا- 6

  ةفرعلا راد .. ىربكعلا  ناويدلا حرش ىف ناييبتلا-
 ٠ تورس

 . ةرهاقلا . ىبلحلا  ىرذنملا بيهرتلاو بيغرتلا-

 . ىواتفلا عومجم -: برغلا طانبرلا  ةيميق نبا  فوصتلا-
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 ىواتفلا عومجم -ح برغللا طايرلا ةيعيت نبيا ريسفتلا

 2 راصتالا ر اذ ىاكطلا ميظحلا ثيح هذا ىغالبلال ريسفتلا -

 ٠ ةرهأقلا

 .ةرهاقلا  ةداعسلا ةعيطم  ىبهذلا ءد  نورسفملاو ريسفتلا -
 ميلحلا دبع ٠د ربكألا مامالا مالسمالا ىف ىفسلفلا ريكفتلا-

 ٠ نانيث  قبسالا رهزالا حيش دومحم

 ةرساقل - حيبص ىلع دسحه دعسلا حيضوتلا ىلع حيولتلا-

 ءم 45
 - توريب  ىونسالا  لوصالا ىلع عورفلا جيرخت ىف ديهمتلا-

 ٠ ناخبل

 - توريب  ىلاَزغعلا مامالا مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلا -

 ٠ نأانبل

 ٠ ةرهاقلا ىرامعلا ىلع ءد  زاجملاو ةقيقحلا-

 ءايحأ - نوراه مالسلا ديع هد قيقحت ظحاجلا 55 نالويحلا-

 ٠ ثأرتلا

 ءةرهاقلا راجتلا ىلع دمحم قيفحت ىتجح نيا صئاصخلا -

 ىبداآلا دقنلا ١٠< لاله ىميتغ دمحم .د  وطسرا  ةياطخلا-

 ٠ ثيدحلا

 ةرهاقلا  ىتدملا ةعيطم رجح نبا  ةتماكلا رردلا-

 اش "4

 دمحم دمحأ ةاتسالا“ قسيقحت  ىعفاشلا مامالا'  ةلاسرلا-
 شاكر  ةرهاقلا ٠

 ه 1116 ةيريمألا ةعبطملا  نابصلا خيشلا  ةينايبلا ةلاسرلا-
 عوسمجم - برغملا طابرلا  ةيميت نبا  ةيرمدتلا ةللسرلا-

 . ىواتفلا

 - فيض ىقوش ءد قيقحت  دهاجم نبا  تائءارقلا ىف ةعبسلا -
 3 فراعملا راد

 وح ىرضفخلا دوسعحم داتمالا ةمجرت 55 انيم نيأل ءاقشلا -

 .٠ ةرهاقلا

 ٠ ىبيلحلا - رقص .دمح؛ ديسلا قيقحت  سراف نبا ىيحاصلا-
 ٠ ضايرلا  راطع روفخلا دبع قيقحت .. ىرهوجلا  حاحصلا -
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 ٠ ةرهاقلا  ىبطلا لاله وبا  نيتعانصلا -
 ٠ ةرهئاقلا  ةيفلسلا  ميقلا نبا  قعاوصلا-

  ىبلحلا ىبابلا ىسيع  ىكبسلا نبال  ىربكلا تاقيطلا-
 ٠ ةرهاقلا

 ٠ توريب  ةيملعلا بتكلا راد . ىولعلا زارطلا-
 - ىواتفلا عومجم < ةيميت نبا  ىربكلا ةيومحلا ةديقعل"-

 ٠ طابرلا
 نيدلا ىيحم دمحم خيشلا قيقحت  قيشر نبا  ةدمعلا-

 5 ةرهاقلا  ديمحلا دبع

 ىبابلا ىميع  ىرشخمزلا ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا- 0
 الحليى  ةرهاقلا ٠

 ٠ توريب  قافألا راد  ىدادغبلا  قرفلا' نيب قرفلا -

 ٠ ةرهاقلا  ىبرع نب نيدلا ىيحم  صوصغلا-
 ٠ ةرهاقلا - رصم ةضهن ديدحلا ىبأ نبا  رفادلا كلفلا-
 ٠ م 155/ ةرهاقلا  ميدقلا نبا  تسرهفلا -

 ٠ توريب  ةيماعلا بتكلإ راد  ميقلا نبا  قوشملا كئاوفلا -
 ٠ ةرهاقلا - رصم ةضهن  دربملا  لماكلا-

 ءاه 11! ةرهاقلا ةيريمآلا ةعيبطملا - هيوبيس باتكلا

 ةناسبطو ىفوحلا نيروتكدلا قيقحت . ريثآلا نبا  رئاسلا لثملا -
 ٠ ةرعاقلا

 - ىنيزلا هط ١٠د قيقحت - ىضرلا فيرشلا  ةيوبنلا تازاجملا-
 ٠ ىبلحلا

 بتكلا ءايحا  ىلحملا لالجلا  عماوجلا عمج ىلع ىلحملا-
 ٠ ةرهاقلا . ةيملعلا

  ىلوملا داجو لضفلا ويأ دمحا قيقحت ىطويسلا رهزملا-
 + ىدطللا

 ٠ توريب  'ةيملعلا بتكلا راد  ىلازغلا مامالا  ىفصتسملا-
 . اه 180. هتاتسآلا  دعسلا  لوطلا-
 . ةرعاقلا  ىبطلا  بغارلا  تالدرفملا-

 ٠ ةرهاقلا  فراعملا راد  ىبضلا . تايلضفملا-
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 ٠ قشمد  قيفوتلا ةعبطم  ركاسع نبا  ىرتفملا بذك نييبت-

 ه- 1١١51

 سلجملا  ةميضع قلاخلادبع خيشلا قيقحت . دربملا - بضتقملا-
 ٠ ةيمالسالا نوكشلل ىلعألا

 ٠ قشمد  وتيه ءد قيقحت . ىلازغلا مامالا لوخنملا

 .ىنغلا دبع ٠د  ةديجملا هللا تايآ ريسفت ىف ةديدجلا جهانملا-

 ٠ ةرهاقلا . ىحجإلرلا

 - فراعملا راد رقص هدعحا ديسلا قيقحت ._ ىدمألا  ةنزاوملا-

 ٠ ةرهاقلا

 ٠ تيوكلا . زارد هللا دبع دمحم ءد  ميظعلا أبنلا-

 ٠ ةيرصملا بتكلا راد  ىزعت نبا  .ةرهازلا موجنلا

 - بعشلا راد , لاله ىمينغ دمحم ءد  ثيدحلا ىبداألا دقنلا

 ٠ ةرهأقلا

 ٠ ةرهاقلا .ولجناآلا رودنم دمحم ءد  ىحهفللا كقتلا -

 ٠ ةرهاقلا  فراعملا راد لئاسر ثالث نمض  ىنامرلا  تكتلال-

 ٠ اينأملا  ندابسيف  ىدفصلا  تايفولاب ىفاولا

 ولكل از لافتا ويلا ةضع قرقحم - ىفعزمللا  ةلكسولا +:
 ٠ ةرهأقلا

 ٠ توريب - ىيرعلا باتكل) راد ميقلا نبا  دئاوفلا عياسب -

 ٠ ةرهاقلا  ىبقحلا  دشر نبا  دهتجملا ةيادب
 اكرر نلت د قطو عدعالا) فاندام نارقلا مديح
 ٠ ةرهاقلا .

 - ىبلحلا ىباسبلا ىسيع - ىطويسلا لالجلا  ةاعولا ةيغب -
 ٠ ةرسهاقلا

 - لالنهلا راد - ناديز ىجروج  ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات -
 ٠ ةرهاقلا

 ٠ ةرحاقلا . ىجناخلا  ىدادغبلا بيطخلا  دادغب خيرات -

 ٠ ةرهاقلا ىغارمللا ىفطصم دمحأ .  ةغاليلا مولع خيرات -

 - ىبرعلا باتكلا راد  ةبيتق نبا  ثيدحلا فلتخم ليوات-

 ٠ ثوريب

 - ةسقيدحلا بتكلا راد  ةبيتق نب)  نآوقلا لكشم ليوأت -

 ةرهاقلا ٠
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 ٠ ةرهاقلا  ىبلحلا  دعسلا رصتخم ىلع ىنانبلا ديرجت - 1

 ٠ قشمد ةعماج  ىقاجتزلا .. لوصألا ىلع عورفلا جيرخت -
 ٠١ - ةرهاقلا  ثانرتلا راد  ىيهذلا + ظافحلا ةركذت ٠

 . ىبلحلا  ىواوزلا رهاط لمع  طيحملا سوماقلا بيترت - 4
 ٠ ةرهاقلا

 ٠ ةرهاقلا  ةيميت نبا - صالخالا ةروس ريسفت - 06
 ٠ ىبلحلا  ةبيتق نبا  نآرقلا بيرغ ريسفت - 7
 ٠ توريب «  ميركلا نآرقلاا ريسفت » ريثك نبا ريسقت - 7

 ٠ ىلعاألا سلجملا «  زيجوللا ررحملا » ةيطع نبأ ريمقفت ١٠م

 ٠ فحصلملا رأآد «  لقعلا كاشرال » توعسلا ىبأ ريسفت - 8

  رصنلا عياطم «  طيحملا رحبلا » نايح ىيآ ريسقت

 3 ٠ ضايرلا
 ١- ليزنتلا رثونأ » ىواضيبلا ريسفت «  ليجلا راد .

 ٠ ىبلحلا ىسيع « ةيهلالا ثاح تفل » لمجلا ريسفت -

 ١١ - توريب ©« بيغلا حتافم » ىزارلا ريسغن ٠
 ٠ توريب  ركفلا راد «  فاشكلا » ىرشخمزلا ريسفت - 4
 ٠ ىبلحلا « نايبلا عماج » ىريطلاريسفت - 6

 ةيرصملا بتكلا راد «(  نآارقلا ماكحاأل عماجلا » ىبطرقلاا ريسفت - 5

 ٠ قشمد «  ىتاعملا حور » ىسولالا ريسفت - 7
 - ىيرعلا ركفلا راد «  ىضرلا فيرشلا » نايبلا صيخل 4

 ٠ ةرهاقلا

 - ايند ناميلم -د قيقحت . ىلازغلا مامالا  ةقسالفلا تفاهت
 56 ْ 2 ةرهاقلا ١

 ٠ ةرهاقلا  ثارتلا راد  ىكبسلا نبل عماوجلا عمج م

 ١ توريب  رداص راد - ىشرقلا  برعلا راعشأ ةرهمجج .٠

 هاه ."١ ب ةئتامآألا  لوطملا ىلع ديسلا ةيشاح 1 ؟

 ٠ ىبرعلا ركقلا راد  فاشكلا ىلع ديسلا' ةيشاح - 8١م

 00 ىبيرعلا ركفلا راد دضعلا ىلع ديسلا ةيشاح _ 4

 ٠ ةيرهزأآلا تايلكلا ةبتكم  دضعلا ىلع دعسلا ةيشاح - ؟ه

 ٠ ةيرهزآلا تايلكلا ةبتكم .. ىهتنملا رصتخمم ىلع ىورهلا ةيششاح -

 ٠ ثارتلا ءايحا ىلحللا لالجلا ىلع ىنانبلا ةيشاح - 7
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 ٠ صيخلتلا حورش  دعسلا رصتخم ىلع ىقوسدلا ةيشاح -

 ٠ ىبطلا ىسيع .- ةيدنقرمسلا ىلع ىروجيبلا ةيشاح - 4
 .اه ٠*١ ةيريمآلا ةعبطملا . نابصلا ىلع ئبابنالا ةيشاح

 ١ ةيميت نبا مالسالا خيش ةايحا ٠
 - نوراه مالسلا دبع ٠ءد قيقحت  ىدادغبلا  بدآلا ةنازخ -

 ٠ ىجلاخلا

 ١ - طوطخم  ىئعطملا مي طظعلا دبع ءد  ريبعتلا صئاصخ -

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك ٠
 راد  كنيلجلا .د قيغحت . ةيميق نبا  ريسفتلا قكاقد - 4

 ٠ راصنألا

 - ىجئاخلا - ىتاجرجلا رهاقلا دبع مامالا  زاجعالا لئالد ٠م
 ٠ ةرهاقلا

 ٠ نانبل - توريب  رداص راد  مامت ىبأ ناويد- 5

 ١0 نانبل - توريب  رداص راد  ريرج نآويد- ٠
 ١4 نانبل - توريب  رداص راد  ةبؤر ناويد- ٠

 ٠ نانبل - توريب  رداص راد  ىشعألا ناويد -

 ٠ - نانيل  توريب  رداص رالد  لطخألا ناويد ٠

 ١ ناغبل  توريب  رداص راد  ىرتحبلا ناويد- ٠
 ٠ نانبل - توريب . رداص راد  ءاسنخلا ناويد-

 ٠ نانيل  توريب رداص راد - قدزرفلا ناويد-
 ٠ ناتيل - توريب  رداص ركد  ىنايبذلا ةغبانلا ناويد- 5
 ٠ نانبل - توريب  رداص راد  ىبتتملا ناويد - 6
 5 نانبل - توريب  رداص راد . سيقلا ءىرملا ناويد- 1

 ٠ نانبل توريب  رداص راد  ةيما ناويد-

 ٠ نأنبل - توريب  رداص راد رجح نب سوأ ناويد - 4
 ٠ ةرهاقلا  فراعملا راد . هديع دمحم مامالا . ديحوتلا ةلاسر - 8

 ءاه ١1.٠ ةيريمآلا ةعبطملا نابصلا ىلع ىناتبلا ةلاسر- ٠
  - 0١توريب  ةايحلا ةبتكم  ةيميت نبا  مالملا عقر ٠

 ٠ توريب  ىبيرعلا باتكلا' راد ميقلا نيا  داعملا داز

 ٠6 ةرهاقلا  ىيلحلا  ىرصحلا  بادآلا رهز ٠

 ٠ ةرعباقلا  نانس نبا  ةحاصفقلا رم- 464
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 ٠ ( ميدقلا دهعلا ) سدقملا باتكلا - _نيوكتلا. رفم - 06

 ٠ ةرهاقلا  ىيلحلا ىبايلا ىسيع . .ةجام نبأ نئس- 5

 !١6 - ةرهاقلا  ىبلحلا ىبابلا ىسيع دواح ىبأ نفس ٠

 ٠ ةرهاقلا ىيلحلا ىبايلا ىسيع  ىذمرتلا نئس -

 4-١ - ةرهاقلا ىيلحلا ىيايلا ىسنع ت ىئاستلا نئس ٠

 ٠ توريب  ىراجتلا بتكلا  دامعلا نبا بهذلا تارذش- ٠

 ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم  دضعلا حرش- ٠

 ٠ ةيملعلا بتكلا راد - ىضرلل  ةيقاكلا حرش -

 ٠ ىرقلا مآ ةعماج  راجقلا نبا  رينلا بكوكلا حرش-

 ٠ توريب  بتكلا/ ملاع شيعي نبا لصفملا حرش-- 4

 - ةريمع نمحرلا ديع ٠د قيقحت دعسلا  دصاقملا حرش - 6

 ٠ ةرهاقلا

 . ىكلالا
 ٠ ىبرعلا ركفلا راد  ميقلا نيا  ليطلا ءافش -

 ٠ رجح نبا حرشب ىراخبلا مامالا حيحص - 4

 ٠ ىوونلا حرشي مطعم مامالا حيحص - 8

 ٠ صيخلتلا حورش - ىكبسلا نيدلا ءاهب  حارقألا سورع-
 ١ - ةرهاعلا  ولجنألا ىفاو دحاولا دبع ىلع / د  ةغللا ملع ٠

 ةرسهاقلا هيوبيس باتك نمض  ىرمتنشلا  بعذلا نيع -
 ءاه لاو

 ١) ةمركملا ةكم . ىرقلا ما ةعماج  ىباطخلا ._ ثيدحلا بيرغ- ٠

 ٠ دتهلا ةعبط  ىورهلا ثيدحلا بيرغ -
 ىبلحلا ىفطصم  ميجن نبا  راننملا حرشب  رافغلا حتق- 0

 . ٠ ةرحاقلا

 ١ ةرهاقلا  ىبلاعثلا .ةيبرعلا زسو ةغللا ةقف- ٠
 ٠ قشمد - كرابملا رد ةيبرعل) صئاصخنو ةخللا هقف - ١الال

 ٠ ةرهاقلا . بلعث .. رعشلا دعاوق -

 ٠ توريب  ىراخبلا زيزعلا دبع  رارسألا فشك -
 ٠ - توريب .- ةقيلخ ىجاح . نونظلا فقشك ٠

 ١ - فراعملا راد  روظنم نبا  برعلا ناسل -
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 . ركفلا راد رجح نيا نازيملا ناسا - اى

 ١8 ةرمحاقنا ىبرعلا ركفلا راد  ةرهر وبا كلام .٠

 ٠ ىجناخلا  نيكزس / د قيقست . ةذيبع وبأ نآرقلا زاجم - 4

 .٠ ةرعاقلا  بلعث  بلعث سلأجم - 06

 . ةرحاقلا  ةدقعلا جرف دومحم / د .- ىئاعملا مثع ىف تارضاحم - 5

 + كاعفلا ةعيطم ب ضصيخشلا حورتك د دكسلا رصتخم 12
 ١84 ةرهاقلا  حيبص ىلع دمحم  بجاحلا نبا  ىهتنملا رصتخم 0

 - توريد  ةيملعلا بتكلا راد  روكشلا دبع نبا  توبثلا ملعم ٠

 ب ركاش دمحا دمحم ذاتسالا قيقحت دمحأ مامالا دنسمم -

 ٠ دتهلا ةعبط  ىواحطلا  راثألا لكشم - 5

 ٠ فراعللا راد

 ٠ دتهلا ةعيط  ىورهلا  ثيدحلا لكشم -

 . ةرهاقلا . ةيف'ملا ةعبطلا  ىعاقبلا  فوصتلا عرصم - 195
 - ىبيلش حاتفلا دبع / د قيقحت  ءارفلا  نآرقلا ىناعم - 454

 ٠ ةرهاقلا

 نيدلا ىنحم خيسشلا قيقحت ىسابعلا  صيصنتلا دهاعم - 06

 ك0 ٠ ةرهاقلا ديمحلا دبع

 ٠ ةرهاقلا - ىيرعلا ركفلا راد - ىطويسلا  نارقألا كرتعم- 3

 ٠ توريب  ركفلا راد  توقاي  ءايدآلا مجعم - 1

 ٠ ةمركملا ةكم  ىسدقلا ةبتكم  ىئايزرملا  ءارعشلا مجعم - 4
 ٠ توريب  ىنثملا ةبتكم  ةلاحك  نيفلؤملا مجعم - 8

 ٠ - توريب  ركفلا راد  سراف نبا  ةغللا سيياقم مجعم ٠

  لالقتسالا ةيتكم  ةداز ىربك ىشاط  ةداعسلا حاتفم -

 ٠ ةرهاقلا

 ٠ ةناتمآلا  ىكاكملا  مولعلا حاتفم - 5٠ ؟

 ٠ ةرهاقلا ةيرصملا ةفضهنلا  ىرعشالا  نييمالسالا تالاقم 6

 ٠ ةرهاقلا  صيخلتلا حورش - ىبرغملا  حاتفلإ بهاوم - 06

 ٠ ةرهاشلا _ ىرداقلا  ىناثملا رشث - 57

 ٠7 - ىرقملا  بيطل! حفت ٠ ناتيل توريب ٠
 ٠ ةرهاقلا  ةيقيفوتلا ةبتكملا - ىزوجلا نبا  هيبشتلا هبث ىفن-

 ٠ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم  رفعج نب ةمادق  رعشلا دقت - 8
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 ٠ ةهمادق  رثذملا دقن د ٠٠ بيروت  نانبل ٠

 ١ نانبل  توريب  ةيميق نبا - قطنملا ضقن- ٠
 ٠ نانبل  توريب  مالعلا دبع نبا  زاجيالا ةياهئث -

 ٠ ةرهاقلا حبص ىلع دمحم  ىوذسالا  لوسلا ةياهن- 5

 ٠ ىبلحلا ىيايلا ىسيع . ديدحلا ىبأ نبا حرش  ةغالبلا جين - 4

 ٠ م 1961  لوينتسا . ىدادغيلا  نيفراعلا ةيده - 06

 ةرماقلا  ةداعسلا ةعبطم ناكذخ نبا  نايعألا تايفو - 54

 ءاه 1517

 ١7 - توريب  ىبلاعثلا  رهدلا ةيمتي ٠
 ٠ ةيميت نبا  ليواتلاو هباشتملا ىف ليلكالا -
 ٠ لالهلا راد  ناديز ىجروج  ةيوكللا ةفسلفلا- 8

 ٠ - ةرهاقلا  ولجنالا  داقعلا سايع  ةرعاشلا ةغللا ٠

 ٠ حيبص ىلع دمحم  ىبطاشلا مامالا , تاقفاوملا-

 ٠ ركفلا راد  ريثملا نبا  فاشكلا ىلع فاصتنالا -

 ٠ اشاب ليعامما  نونظلا فشك ىلع نونكملا حاضيا - "0

 ٠ ىراستوخلا  تاتحلا تاضور - 5غ

 ٠ ةرهاقلا  ىبلاعثلا ةيبرعلا رسو ةغللا هقف- "6م

 ٠ ىودب نمحرلا دبع / د ةمجرن  وطسرال  رعشلا نق - 7

 نشيل
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 عوصضضفوملا

 نوحعنام لا:

 لوألا ثحبملا

 ةيميت نبا مامالا لبق نوعناملا
 - ةغنلا ىق زاجملا راكتا - ىنيئارفمالا - ىرهاظلا

 - ةبيتق نبا نآرقلا ىف زاجملا رثكتا  ىطويسلا در
 ٠ ىدمآلا . رهاقلا دبع مامالا مزح نبا

 ىناثلإا ثحبملا

 ةيميت نبا مامالا

 زاجملا روهظ دري مل زاجملا له  ىلوآلا ةماعدلا
 ةردتمالا  ًفورعم ناك زاجملا  ةيناثلا ةكأملا ىف

 ىف ىزاجملا ليوأتلا  ةراعتسالاو عيدبلا  زاجملاو
 نم فلملا ةمئا فقوم  ثلاثلاو ىناشثل! نينرقلا
 نمقاو برعلا ناسي ملعلا .. برعلا ناسل عاستا  زاجملا

 ىذلا فنصلا برصحلا هللا بطاخ فيك هبشلا

 ىلع هظفل لدي ىذلا فنصلا  هانعم هقايس نيبي

 ةحفصلا

 5025-5٠

 ةه.06- 565
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 عوضوملا

 ةقيقح ىلا مالكلا ميسقتو ىعفاشلا مامالا  هنطاي

  ةيعرشلا تاحلطصملا ىف ىعفاشلا ىار  زاجمو

 دقذ زاجملاو ةقيقحلا نييب عمجلاو ىعفاشلا مامالا

 نع فلخ زاجملا ةفينح وبأ نابصلا مالكل ىباينالا

 ماكحألا ىف قيبنطتلا . نيبهأملا نيب قرفلا  ةقيقحلا
 - دمحأ مامالا  فراعتملا زاجملاو ةقيقحلا . ةيهقفلا

 زاجملا - عفادي ىزوجلا نبا  ةيميت نبا مالكل اندقن
  نيمرحلا مامأ ب ىلازخلا مامالا س ةيميدت نيبال مزالم

 - هيئاعم عيمج ىلع كرتشملا لمح  ةيعرشلا ظافلألا

 مامأىأر - صوصخلاو امومعلا ب ىضاقلا ىار ليصفت

 نب ورمع وبا  نورخآ نويوقل  رهاظلا  نيمرحلا
 اذه دقن  ىوقللا عضولا راكنا  بيقعت  ءالعلا

 ىلإ ةراشالا  ءاملعلا هيلع امل هبهذم ةفلاخم  ىارلا

 ىأر - ماهلالا عضولاب حيرصتلا ىنعملاب عضولا
 55 ةاكاحمملاو حالطصالاو فيقوتلا ب نيمرحلا مامأ

 بهذأملا - نارختك نايهذم  حالطصالاو ىنج نيا
 ةاكاحملا  ةثيدحلا تاساردلا ىف ةغللا لصأ  قلفملا

 زاجملا ءاتكتسا ةيميت نبأ مامالا ةهجاوم ا كيلقتلاو

 نع عافد  نامزالتم لامعتسالاو عضولا  عمولا نع

  عضولا ةحص ىلع ليلد تاقللا ددعت  نيمدقألا

 ىنعم قيقحت - عضولا نم ىلمعلا ةيميت نبا فقوم
 عضولاب داري نأ ةيميت نبا راكنا - ناث صن  لثملا
  مكحلا ىف وسقي مامالا - بيقعت لوألا لامعتسالا

 نيب ةنراقم  زاجملا قيقحت ىف ةفاضالا رثأ ىفن

 نيعلا نيبو  ذجاونو ذجاون نيبو  سارلل نيتفاضا
 انس هيلع ةجح ىه ةرقف  ةضوفرم ةلواحم نيعلاو

 - ةجيتنو ةمالخ  زاجملا قيقحت ىف ةفاضالا رود

260 

 ىف نييلوصالا بهاذم  نئارقلا نيب ةيوستلا ىوعد
 ب ةتيرقلا رداصم  ةنيرقلا ىه ام صصخملا ماعلا
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 عوضولملا

 - ةيعرشلا نئارقلا  ةيوغللا نكارقلا- ةيقيبطت لثم
 سحلا نئارق  ةداعلا نئارق ةيلقعلا نئارقلا
 هفقو  نيزوجملا ةئدأ ةيميت نبا ةثقائم  ةدهاشملاو

 مالكلا اذه دقن - حاضيا  رخآ صن  مالكلا اذه عم
 قرذلا ىف ءامنعلا لاوقا- هيف رظنلاو ليلخلا لوق
 - عيار صن  ناتظوحلم ثلاث صن  سايللا

 هظف' لدي ىذلا فنملا  ةيرقلا نم دارملا  ائيار
 ٠ هرهاظ نود هنطاب ىلع

2 

 ةيميت نبا مامالا هجاوي ةيميت نيا مامالا
 لمعتبا - ةيميت نبا لامعأ ىف ىزاجملا ليوأتلا
 تاماهفتسا  ماهفتسالا جورخ  ءاشنالا ىف ربخلا
  راكثالا ماهفتساب ىفني ىذلا ام  هدنع نآرقلا
 - هبرقو هللا ةيعم هللا تافص ىف ىزاجملا ليوأتلا
 مييعتل' ىنعم  عمسلاو ةيؤرلا ليوأت  بيقعت
 هقلخ نم هللا برق  بيقعت  ةيعملا ىف صيصختلاو

 ٍّ ناعوت برقلا 5 بيقعت ب فلملا نع لكتلا

  ًاهعفنو مانصالا رريغ  ىلقعلا زاجملاب تاليوأت
 ىقيبطت لاثم  ةلكشملا اثنم  ىرخإ روص  بيقعت

 - ىبيبشتلا زاجملاب تاليوأت - عمجلا رئامغ ب
  رفاكلا لثمو نمؤملا لثم  ةيليثمتلا ةراعتسالا
 ٠ ةيميت نبا مامالا ةداهشب حيحص ليوأتلا

 ني

 ةيميت نبا مامالا كع احيرص زاجملا دورو

 - بيقعت - صتلا نم ىناثلا ءزجلا - ىظفل عازنلا

 نبا مامالا  زاجملا ىلع تافصلا نوئمحي ال قلعلا

 ةحفصلا ٠

 ماا

 او.مس مكأ

 ( ؟ جا زاجملا- 194 )



 - ١١1الء

 عوضوملا

 عم ةففو  زاجملا تالالد لهجي نم ىلع عنشي ةيميت
 - ةركفلا هذه دقن  مامالا عم انفالتخا  صنلا اذه
 - ءىطاوتملا ةلالد  ةقيقحلا ىلع هللا تافص لمح

 بيقعت  رظانم رخآ صن  بيقعت  ءاوتسالا ريسفت
 ىف مامالل ناسبهذم - مالعالا ةمكالا نع عافدلا -

 زاجملا - روصتلل لامجا - ةحلم تالؤاست  زاجملا
 دهاشلا . ىناثلا دهاشلا لوألا دهاشلا  دقتعملا وه
 ؟ دقتعي ام فلاخ اذامل - عبارلا دهاشلا  ثلاثلا

 تاقارحنا  تاليوأتلا أشنم  زاجملا ىفن بابسأ
 ةفسالفلا تافارحنا ةيمهجلا تاقارحتا ةيئطأبلا

 ةيكملا تاحوتفلا  ةيفوصلا ةالغ تافارحلا

 ٠ نآرقلل ىبرع نبا ريسفت نم هحصهاش  صوصقلاو
 <٠ درب ةيميك نبا مامالا ب ليوأتلا عويس راكنا 5-5

 ىناثلا مسقلا

 ةيميت نبا مامالا دعب نوعناملا

 لوألا ثحبملا

 زاجلملا توغفاط

 رذع - مالكلا اذه دقن  راكنالل نالصا  عيقلا نب'
 اذه 'دقن  عبارلا هجولا .. مالكلا اذه دقن نيمدقالا
 هجاولا  مالكلا اذه دقن  سماخلا هجولا  مالكل.

 هجولا  هدقت  عياسلا هجاولا  هدقن  سداسلا

 رثاعلا هجولا  هدقن  عساتلا هجولا  نماثلا

 نايمجولا - هدقن , رشع ىداحلا هجولأ هدقن

 - رشع عبارلا هجولا هدقن  رشع ثلاثلاو ىناثلا

 اوييعسا وحال



 -تالالاد

 عوضوملا

 رشع سداملا هجولا  هدقن . رشع سماخلا هدقن

 نماثلا هجولا هدقن  رشع عباسلا هجولا - هدقت

 سرامي  هدقن  رشع عساتلا هجولا  هدقن  رشع

 هجولا  هدقن نورشعلا هجولا  هركنيو زاجملا

 نورشعلاو ىتاثلا هجولا هدقذ  نورشعلاو ىداحلا
 هجولا  هدقت - نورشعلاو ثلاثلا هجولا  هدقن

 نورشعلاو سداسلا هجولا  هدقن  نورشعلاو عبارلا
 ب نورشعلاو نماثلاو عياسل! ناهجولا  هدقن

 - هدقت - نورشعلاو عساتلا هجولأ  امهدقن د

 - هدقت - نوثالثلاو ىناثلإ هدقن نوثالثلا

 نوثالثلاو عتيارلا 2 هدقن نوشالثلاو ثلأاثلا

 سدسلا  ةهدقن  نوثالثلاو سماخلا  هدقث

 - هدقت - نوئالثلاو عباسلا  هدقن - نوثالثلاو

 - هدقن  نوثالثلاو عساتلا  هدقن  نوثالثلاو نماثلا

 معوت - هدقت - نوعيرالاو ىداحلا هدقن نوعبيرالا

 هدقن - نوعيرالاو سماخلا . ىمهو ليثدي زاجملا عفر

 -نوعبرالاو عباسلا  هدقث  نوعبرالاو سداسلا

 عساتلا بيقعت  نوعبرالاو نماثلا  هدقنت

 ميقلا نبا - ىنج نباو ميقلا نبا  هدقث نوعبرالاو

 ٠ لجا  هخيشك ذيملتلا له - ررقالاو راكنالا نيب

 - لوألا ليلدلا - هدنع رارقالا ةلدا  هخيشك ذيملتلا

 ةفقو  سماخلا هجولا ةفقو  دئاوفلا ىف زاجملا

 ىتعملا بل  تاليوأتلا ةرثك . ةراعتسالا . بيقعت

 زاجملا  نييزتلا لعاف  ىلقعلا زاجملا  ةئيزلاو
 - ةقلاك  ةيناث ةرقف - رمالا ىف ربخلا - لسرملا

 عم ةفقو  صوصنلا هذه عم ةفقو  ةيزاجمل تاليواتلا

 - ثلاثلا ليكدلا - ليصفتلا اذه عم ةفقو  نايبلا اذه

 - ةفقو - ىليهسلا مالكل ميقلا نبا دقن  ةريصق ةفقو

 ةحفصعلا



 د 1١1107 ب

 عوضوملا

 ءاعدلا اعوف اضرلا دح رواجت - قيلعتلا نع ىنغ

 عم ةفقو  لاثشم ىف ةعزانم  مالكلا اذه ىنعم
 بهذم  قولخملاو قئاخلا نيب تاقصلا  ةمالعلا
 صن  بيقعت  بابسالا ةافن  ةفقو  ةنسلا لها
 - مهم بيقعت  ةدئاف . ؟ ىعم تسلأ  عطاق
 ٠ باوجلاو  باوجلاو

 ثلاثلا ثحبملا

 !؟ زاجملا زاوج عنم

 تاعوضوم  زاجللا راكناو - ىطيقنشلا خيشلا
 ىف زاجمال - ةمدقملا ىف هدروأ ام دقن  خيشلا ةلاسر

 ىفن  ريصق بيقعت  ؟ ةغللا ىف حص ناو نآرقلا
 - زاجللا دهاوش ىلع درلا بيقعت  هدقن  زاجملا

 زاجملا ةيانكلا ىلا عوجرلا دقن  بيقعتو دارطتسا

 زاجل #2 زاجل نع حيشلا ملي لح ب اييجعا نيل
 بوجو - ةراعتسمالا .. ةفقو  لسرملا زاجملا  ىلقعلا
 ٠ لوقلا ةوفص  رهاظل! نع فرصلا

 ثلاثلا مسقلا

 عنملاو زيوجتلا ىف ةعماج تارظن
 لوألا ثحبملا

 زيوجتلا ىف ةعماج تارظن
 اأشن فيكو ىتم : ديهمت  زاجملا ىف ةمئآلا لاوقأ نم

 ثحبلا ةأاقن  ىئاثلا قشلا , لوألا قشلا  زاجملا

2 . 1 

 ١٠٠6ا-.1.4ؤ

 ١ 8خ8- ٠١



 هد 1١١1لاك دع

 عوضوملا

 ىنانحم - زاجملا وه عاستالا برعلا دنع ىزاجملا
 - نادقاقلا زاجملا ىف ثحبلا روطت  هزاجمو نآرقلا
 - راهدزالا رصع  ناعماجلا نايزاجعالا  نايوغللا
 ةغاليلاا سمش  نآرقلا تاراعتس!  برعلا تاراعتسا
  ىنيوزقلا بيطخلا  عباسلا نرقلان مالعا  نيبلاو
 قئاقح ىتاعملا ةآرم ةغئثلا  برعلا دنع زاجملا ةأشن

 ىناثلا ثحبملا

 عنملا ىف ةعماج تارظن

 نيركنذلا ةلدأ 'عامج  هيعاودو هلحارم راكنالا

 بابسأ  نيركنملا دفع اطخلآ اشنم - اهيلع درلاو
 ةقيقحتلا نيب ماكل ددرت ةيميت نبأ تنع عنملا

 زاجملا دهلاوش هدر  ةهيشلا هذه عفد  زاجملاو

 - ىطيقنشلا خيشلا  ميقلا نبا دنع عنلا بابا
 هدصه -- ةخللا ىف زاجلبا راكتا  راكنالا اتجرد

  مالكلا اذه عم ةفقو تابثالاو ىفنلا نيب ةبسنلا
 ىلا راكتالات ةبسن ناك صن  همفن قحسا ىبا ىار

 - ةفنلا ىف زاجملك رثكنا ال - ىسرافلا ىلع ىب#
 زيوخ  ملمم وبأ  هدحو نآرقلا' ىف زاجللا راكنا
 - عنملا بايسا مئاق ميل سماخ ال ةعبرا  دادنم
  ؟ يدك زاجملا نأ لاق ىذلا نم ع زاجيا ىف درلا

 بهاذللا ىكحي ميقلا نبا  نكلو هيجو دحاو ببم
 بهذم اقح وه له  ثلاخلا بهذملا  تافصلا ىف
  ؟ قلاخم هل فرعي مل لوآلا اذه له فلسلا

  فلسلا بهذم هديدحت ىف ةيميت نبا مامالا ةفاخم
 - ىنازاتفتلا نيدلا دعس فلسلا بهذمو ىزوجلا نبأ

 ةحفصلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 ىدؤي ىزاجللا ليواتلا له  ةفلاخملا نم ىئاثلا عونلا

 هلك زاجلل؟ راكنال فاك ليطعتلا له  ؟ ليطعتلا ىلا
 راكنالا ىف ةريخألا ةملكلا . اهردقي ردقت تارورضلا
 ؟ نيرك فكلاو راكنالا نم ىقب ىذلا انم .. نيركنللاو

 ( مكحلاو رارقلا وأ ىآرلا )

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو ٠ تسرهفلا  ثحبلا عجارم  تابيوصت
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